
                                           

  

PROVOZNÍ  ŘÁD  
  MŠ 

                                     

Aktualizace k 1.9. 2022



 Provozní řád dětského hřiště

Provozovatel hřiště: Obec Líšná

Správce hřiště: Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace

Adresa: Líšná 73, Domaželice 751  15

IČO: 75029979

Odpovědný pracovník: ředitelka Petra Němcová

Za úklid hřiště odpovídá: Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace

Odpovědná osoba: pracovnice MŠ – školnice

Provozní doba: od 1. 5. do 30 . 9    od 8. 00 hod do 16. 00 hod

                         od 1. 10 do 30 . 4    od 9. 30 hod do 11. 30 hod

 Denní úklid venkovní hrací plochy: (vždy do 8. 00 hod)

- Každodenní otevírání a zavírání školní zahrady

- Úklid odpadků z plochy hřiště

- Odvoz odpadu

- Úklid – přehrabávání pískoviště

- Odhrabávání listí a odvoz listí

- Odnášení odpadků do popelnice

- Odklízení trusu zvěře a ptáků

- Úklid sociálního zařízení

- Pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře

 Průběžná péče o herní prvky mobiliáře

- Okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad

- 1x týdně – středa od 13. 00hod

-  provádět kontrolu stavu čistoty

 Péče o zeleň

- Sekání a úklid trávy zajišťuje zřizovatel

- Úklid listí

- Drobné prořezávání keřů a dřevin zajišťuje zřizovatel

 Údržba pískoviště

- Kontrola stavu obrub pískoviště

- Denní přehrabávání pískoviště

- Sanace pískoviště



- 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti

- 1x ročně výměna písku: březen/duben

- 1x ročně státní kontrola – laboratorní rozbor písku

 Roční revize herních prvků

- Kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 – případná oprava nebo likvidace a výměna za 
nový

 Venkovní vybavení

- Skluzavka

- 2x průlezka

- 1x altán na ukládání pomůcek pro děti a zahradní vybavení

- 2x přírodní sedací souprav

- 5x lavička s opěradlem

- Pískoviště

- Závěsná houpačka

- 2x houpadla (kočka, pes)

Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti 
tak, aby preventivně předcházely úrazům.

 Zahrada – používají zejména pro děti  mateřské školy. Zahrada je uzavřená a je 
přehled o hrajících dětech na uvedené ploše

 Upozornění:

- Pískoviště – nenosit trávu listí do pískoviště, nejezdit nákladními auty v těsné 
blízkosti pískoviště ani na trávě

- Průlezky - nevybíhat  v botách nahoru po skluzavce, průlezky určeny pro 2 – 4 děti

- Ostatní plocha pro pohybové hry – jízda na koloběžkách a tříkolkách jen na 
vydlážděné zámkové dlažbě při dozoru učitelky

Před pobytem venku školnice otevře hřiště a zkontroluje stav, vytahuje ochrannou plachtu nad
pískovištěm.  V případě potřeby pokropí v dostatečném předstihu než dojdou děti.

Děti zásadně nejezdí po trávě a nešplhají se po zadní zelené bráně. Při úniku míče mimo 
prostor zahrady, přinese jej školnice.

Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek sklidit veškeré vybavení. Učitelky 
zametou plastové obklady pískoviště a stáhnou ochrannou plachtu na pískoviště, kterou 
ukotví. Odpoledne po skončení pobytu venku uzamyká branku, bránu pro vstup rodičů, 
altánek a wc učitelka.  



                                                                                                                                                       

                                                                                      

                                                                                                                                

                                                                                                                             

   V Líšné 24. 8. 2028

                                                                                                              Petra Němcová 
                                                                                                                  ředitelka

Provozní řád Mateřské školy Včelka,

Líšná, příspěvková organizace

 Údaje o škole:

Mateřská škola Včelka, Líšná, příspěvková organizace, 
Líšná 73, 751 15,  okres Přerov

Telefon: 581 711 087

Mobil. Tel. 777 634 624



IČO: 750 29 979

Odpovědná osoba: ředitelka Petra Němcová¨

Provozovatel: Obec Líšná

 Popis školy

Typ: s celodenní péčí

Kapacita: 56 dětí

Provozní doba: od 6. 00 hod. – 16. 00 hod.

 Délka aktivit, zařazení:

Uspořádání dne  MŠ – viz příloha Školního řádu č. 3

 Způsob  zajištění  vhodného  mikroklimatu  (způsob  a  intenzita  větrání,  vytápění,
osvětlení)

Teplota  vzduchu  –  denní  místnosti  (nejméně  20◦C  až  22◦C),  zastavení  provozu
zařízení  –  v prostorách určených k trvalé činnosti  při  poklesu teploty vzduchu pod
18◦C ve 3 po sobě následujících dnech a při  poklesu pod 16◦C,  musí  být  provoz
zastaven.  Kontrola  teploty  vzduchu-  v prostorách  s trvalou  činností  je  zajištěna
nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně stěny
místnosti, teploměr měří teplotu s přesností

 +-5◦C

Větrání  –  přirozené  větrání  okny,  rekuperace  oken,  režim  větrání  je  v souladu
s vyhláškou č.410/2005Sb. 

Osvětlení – v prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno denní osvětlení

 Zásobování pitnou vodou – zdroj – veřejný vodovod, nejméně 60 l vody na den na 1
dítě

 Výměna ložního prádla – nejméně jednou za 14 dní, ručníků jednou za týden, pyžama
jednou za 14 dní

Použité ložní prádlo a osobní prádlo se netřídí v ubytovací  části,  použité prádlo se
ukládá  do  obalů,  které  zabraňují  kontaminaci  okolí  s nečistotami  z prádla.  Použité
prádlo se ihned vkládá do pračky a následně do sušičky ve vyčleněném prostoru. Čisté
prádlo v zařízení se skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných
skříních.

 Způsob a četnost úklidu a čištění

- Denní  úklid –  setření  na  vlhko  všech  podlah,  nábytku,  krytů  topných  těles
okenních  parapetů,  klik,  rukojetí  splachovadel,  vynášení  odpadků,  včetně
odpadkového  koše  určeného  pro  pleny  a  vlhčené  ubrousky  v  prostorách  WC,
umytí  umyvadel,  záchodových  mís,  sedátek  na  záchodech,  vyčištění  koberců
vysavačem.



- Týdenní  úklid,  celkový –  omytí  omyvatelných  částí  stěn  na  záchodech  a
dezinfikování umýváren a záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken, včetně
rámů a svítidel,  dvakrát ročně  celkový úklid všech prostor školy,  jedenkrát za
dva roky malování.

- Mytí hrnečků – 3x za den, 9.30, 13. 15, 14. 50 hod – zajišťuje školní kuchyň

                                                      

Mateřské centrum

MAMINKY MIKROREGIONU MOŠTĚNKA

Provozní doba: od 1. 5. do 30.9. od 16. 00 hod do 19.00 hod

                           od 1. 10 do 30.4. od 16. 00 hod do 19.00 hod

                                                                                                                        V Líšné
24. 8. 2022

                                                                                                                  Petra
Němcová, ředitelka


