Univerzitní mateřská škola Qočna
nám. T. G. Masaryka 3050, 760 01 Zlín
www.qocna.utb.cz, IČO: 01 889 893, e-mail: qocna@utb.cz, tel: 576 03 6015

Provozní řád
Univerzitní Mateřská škola Qočna
zpracovaný ve smyslu zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících
právních předpisů a zejména vyhlášky č. 410/2005 Sb.
I. Údaje o zařízení
Adresa:
Telefon:
E-mail :
Web:
Zřizovatel:

Univerzitní mateřské škola Qočna, školská právnická osoba
nám. T. G. Masaryka 3050
760 01 Zlín
57 603 6015
utb.qocna@seznam.cz
www.qocna.utb.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
nám. T. G. Masaryka 5555
760 01 Zlín

II. Popis zařízení
Typ:

UMŠ je předškolní zařízení s celodenním pravidelným provozem
v rámci pracovního týdne.

Kapacita:

Kapacita UMŠ je 1. 10. 2015 stanovena na počet 61 dětí.
Počet zapsaných dětí je 61.
UMŠ má tři třídy, děti jsou rozděleny do tříd dle věku.

Provozní doba: UMŠ má provozní dobu od 6:30 do 17:00 hodin.
Využívání zařízení pro jiné aktivity:
UMŠ ve svých prostorách také provozuje mimoškolní výchovu a vzdělávání,
pořádá kurzy, školení, včetně lektorské činnosti a zapůjčuje movité věci.
III. Režimové požadavky
Nástup dětí: Scházení dětí probíhá v době od 6:30 do 8:00 hodin.
Hra: Volné hry dětí jsou zařazovány zpravidla v čase scházení dětí do UMŠ, v době
odpoledních činností po odpočinku dětí. Dále za nepříznivého počasí jako
náhradní činnost za pobyt venku.
Pohybové aktivity:
UMŠ je velmi dobře vybavena pomůckami pro různé pohybové aktivity. Těchto
využívá v denních tělovýchovných chvilkách, při cvičení v rámci řízené činnosti
minimálně jednou týdně s výjimkou týdnů, kdy je na daný den plánovaná
mimořádně jiná činnost (divadlo, filmové představení atd.).
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Pobyt venku:
Pobyt venku se realizuje denně zpravidla 1 - 2 hodiny denně. Délka pobytu
venku v zimním i letním období se upravuje s ohledem na venkovní teploty.
Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně
nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku
smogové situace. V rámci pobytu venku se využívají jako aktivity volné hry dětí,
pohybové aktivity, pozorování přírodního a sociálního prostředí.
Odpočinek:
K odpolednímu odpočinku slouží v UMŠ samostatná ložnice s dřevěnými
lehátky s molitanovou matrací, u starších dětí pak relaxační matrace. Lůžkoviny
k odpočinku jsou uloženy v prostorách tomu určených. Každé dítě má uloženy
lůžkoviny na svém místě označeném značkou. Odpočinek dětí trvá 1,5 – 2,5
hodiny. Pro děti s nižší potřebou spánku jsou nabízeny individuální aktivity.
Stravování:
UMŠ nemá svou vlastní kuchyni, prostory jsou vybaveny pouze moderní
výdejnou stravy. Dodavatelem stravy je ROSSI STYL, spol. s.r.o., Březůvky
227, PSČ 763 45.
Při stravování dětí je respektována vyhláška č.107/2005 Sb. o školním
stravování.
Strava je dovážena dvakrát denně. Snídaně a ovocná přesnídávka je dovážena
v 7:30 hodin. Oběd a odpolední svačina se přiváží v 11:15 hodin.
Stravování je plánováno pro plný počet dětí – 61. Pokud je dítě přítomno v době
oběda, musí stravu odebrat. Časový odstup jednotlivých jídel je 2 až 2,5 hodiny.
Pitný režim:
Děti mají zajištěn pitný režim během celého dne formou čaje, vody, ovocných
šťáv a mléčných nápojů. Stravu vydává osoba k tomu určená. Nápoje dětem
roznáší během společného stolování pedagogický personál. Děti mají přístup
k tekutinám neomezeně během celého pobytu v UMŠ.
Otužování:
V současné době probíhá v UMŠ pouze otužování vzdušnou lázní. Prostory
UMŠ jsou důkladně provětrávány, zejména v době odpočinku dětí.
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Teplota vzduchu:
Zima: průměrná výsledná teplota v místnosti 22±1 °C, minimální výsledná
teplota v místnosti 19°C, při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených k
dlouhodobému pobytu dětí ve třech po sobě následujících dnech pod 18 °C, ne
však méně než na 16°C musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání
přerušen.
Léto: průměrná výsledná teplota v místnosti 28°C, maximální výsledná teplota
v místnosti 31°C, při extrémních venkovních teplotách, kdy max. venkovní
teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než
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31°C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření,
např. jejich pobyt mimo budovu a zajištění pitného režimu.
Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70 %.
Orientační měření teploty vzduchu v prostorách s trvalým pobytem je nutno
zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů.
Způsob a intenzita větrání:
Veškeré prostory UMŠ, zejména výukové prostory, jsou větratelné okny
ovládanými z podlahy. Okna jsou opatřena ochrannými síťkami. Přímé větrání
je prováděno ráno před začátkem provozu UMŠ a při pobytu dětí venku. Přímé
větrání je omezeno pouze v případě ohlášení špatného ovzduší pro daný den
provozu UMŠ.
Nevýukové prostory, zejména výdejna stravy, jsou odvětrávány nuceně. Sociální
zázemí personálu UMŠ a úklidové prostory jsou větrány nuceně a dveřními a
naddveřními mřížkami.
Osvětlení:
Denní osvětlení i umělé osvětlení odpovídá normovým hodnotám, tak jak bylo
navrženo a realizováno dle schváleného projektu. Okna jsou opatřena žaluziemi
k regulaci přímého slunečního světla.
V. Zásobování pitnou vodou:
Zařízení UMŠ Qočna je napojeno na městský vodovodní řád V a K. Množství a
kvalita pitné vody splňuje požadavky na zařízení pro výchovu a vzdělání dětí a
mládeže.
VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla:
Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 týdny, výměna ručníků 1 x týdně, popřípadě
dle potřeby. UMŠ zajišťuje praní prádla pomocí vlastní pračky, kterou obsluhuje
provozní pracovník UMŠ.
Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí. Při veškeré
manipulaci s prádlem je čisté prádlo zásadně odděleno od prádla použitého.
Obaly jsou na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje v úklidové
místnosti jen minimálně, po znečistění nebo výměně se okamžitě pere a suší.
Čisté prádlo se v zařízení skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně
dezinfikovaných skříní. Čisté prádlo je při jakékoliv manipulaci chráněno
před znečištěním.
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VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Izolace:
K předcházení vzniku a šíření infekčního onemocnění je dítě, které vykazuje
známky onemocnění odděleno od ostatních dětí do doby, než si ho vyzvednou
rodiče a je u něj zajištěn dohled dospělé osoby.
Způsob a četnost úklidu:
Denní úklid
a) Setření na vlhko: všech podlah a povrchů, setření polic a nábytku, vynášení
odpadků, vymytí odpadkových košů, vyčištění koberců vysavačem.
b) Umytí umývadel a záchodů za použití čisticích prostředků s dezinfekčním
účinkem.
Týdenní a celkový úklid
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový
úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned.
V zařízeních je k dispozici odvětraná úklidová komora s omyvatelnými
stěnami, vybavena výlevkou s přívodem tekoucí teplé a studené vody.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:
Komunální odpad se likviduje v zařízení UMŠ denním vynášením. Poté se
vyčistí nádoby, do kterých se během denního provozu UMŠ odpad ukládá.
VIII. Závěrečná ustanovení
Provozní řád UMŠ je závazný pro všechny zaměstnance, zákonné zástupce a pověřené
zástupce, ti jsou povinni se s ním seznámit.
Provozní řád UMŠ může být během roku doplněn o písemné dodatky.
Školní řád nabývá účinnosti dne: 1. 10. 2013.
Poslední aktualizace 1. 9. 2016.

-----------------------------------------Ředitelka UMŠ Qočna
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