
                                      PROVOZNÍ ŘÁD MŠ CÍTOV 
                                                            Školní rok 2020/2021                                      
 
 
 
I. Údaje o zařízení 
             Mateřská škola 

Cítov 3 
provozovatel Obec Cítov 
ředitelka: Mgr. Iveta Rechcíglová 
telefon: 315692078 
e-mail: mscitov@seznam.cz 

 
 
II.       Popis zařízení      
           Typ: MŠ s celodenní péčí 

Stanovená kapacita: 55 dětí 
Zapsaných dětí: 47 
Dvě oddělení: Myšky - 23 dětí ve věku od 2 do 3 let 
                        Kočky - 24 dětí ve věku od 4 do 6 let 
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hod. 
 
 
 

III. Režimové požadavky 
             Nástup dětí: 6.30 – 8.00 hod. (po domluvě i jinak) 

Spontánní hra: 6.30 – 8.00 hod., 9.30 – 11.15 hod. pobyt venku, 14.30 – 16.30 hod. 
Činnosti dětí řízené pedagogem: 8.00 – 9.00 hod. 
Sledování televize: minimální  
Pohybové aktivity: tělocvična – zdravotní cvičení, hudebně pohybová výchova,  
tělesná výchova (žíněnky, ribstole, lavička, cvičení s míči, s padákem, se švihadlem, 
víceúčelové hřiště, školní zahrada 
Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: zdravotní cvičení  
denně, tělesná výchova jednou týdně, hudebně pohybová výchova denně 
Pobyt venku: školní zahrada, pískoviště, obecní víceúčelové hřiště, hry s míčem, 
pohybové hry, běh, průlezky, líný tenis a kola. Procházky po okolí. 
Délka pobytu venku 2 hodiny, úprava s ohledem na venkovní teploty a stav ovzduší 
Odpočinek, spánek: 1230 – 14 hodin, respektování individuálních potřeb dítěte 
Stravování: každá třída zvlášť, stravování ve třídách dopolední svačina od 9 hodin, 
obědy od 1120 hodin, odpolední svačina od 14 .30 hodin 
Pitný režim: nápoje celodenně k dispozici, samoobslužný systém (čaj, šťáva, voda) 
Otužování: vzdušné lázně – denně před odpočinkem (všechny děti) 
                      plavecký výcvik (předškoláci)  

 
 
IV.       Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  
            Způsob větrání:  ventilace v oknech, teplota ve třídách a v šatně je udržována na 
22+2 °C 
                                          teplota v umývárně a na chodbě min. 18 °C 

Větrání: v teplém počasí intenzivní, v zimě podle počasí 



Osvětlení: zářivky všude, denní světlo 
Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody: zatahovací žaluzie v oknech, 

závěsy   
   

                    
 
 

V.         Zásobování pitnou vodou 
             Zdroj: veřejný vodovod  
 
 
VI.       Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
             Výměna prádla: lůžkoviny jednou za 3 týdny, ručníky jednou týdně, pyžama jednou 

týdně (nosí se odděleně v sáčcích – čisté, použité) 
             Způsob praní prádla: rodiče pyžama, ostatní prádelna Mělník 
             Způsob manipulace s prádlem: čisté prádlo se skladuje v čistých, uzavíratelných a 

pravidelně dezinfikovaných skříních. Použité prádlo se ukládá do obalů, které jsou 
uskladněny ve vyčleněném prostoru a mimo dosah dětí 

 
 
VII.      Požadavky na hygienicky –protiepidemický režim 
              Způsob a četnost úklidu: Denní úklid: setření na vlhko s použitím dezinfekčního 

prostředku -                                   3x denně chodba, šatna, umývárna 
                                                 1x denně vstupní chodba, jídelna, třídy (dle potřeby jinak) 
                                                 1x denně vysávání koberců 
                                                  vynášení odpadků denně 
             Umývání umyvadel a záchodů dezinfekčním prostředkem vícekrát denně, dle potřeby  
 
                                                  Týdenní, celkový: 
                                                 1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech 
                                                 1x týdně stírání prachu na všech plochách 
                                                 3x ročně mytí oken, praní záclon  
                                                 2x ročně celkový úklid všech prostor 
                                                  mytí nábytku a dveří 
                                                 jednou za 3 roky malování, v případě potřeby ihned 
              
        VIII. Hygienicko-bezpečnostní požadavky proti šíření nemoci Covid -19 
             osoby s příznaky respiračního onemocnění nesmí vstoupit do prostor MŠ 
             rodiče dohlédnou, aby si děti před vstupem do třídy umyly ruce alespoň 20- 30 vteřin. 
             V prostorech MŠ není dovoleno se shlukovat, max. 6 rodičů v šatně. 
             V případě příznaků nemoci bude dítěti změřena tělesná teplota a při zvýšené teplotě             

bude umístěno do izolace a posléze odvedeno rodiči, další jednání s KHS. 
             Po nemoci pak vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte  
 
   

 
 
 
 
V Cítově dne 1. 9. 2020                                           Mgr. Iveta Rechcíglová, 
                                                                                 ředitelka ZŠ a MŠ Cítov 


