
Prevádzkový poriadok

Vypracovaný podľa zákona č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Vlády SR č. 362/2006 Z.z. o podrobnostiach
o požiadavkách na výchovné a výchovno-vzdelávacie zariadenia pre deti a mladistvých.

Vypracoval :    Marta Šafránková, riaditeľka MŠ                  dňa :    21.6.2007

Schválil:      Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica
Dňa:             4.7.2007

 

1.Identifikačné údaje:  

Názov zariadenia                      Materská škola
Adresa školy:                            Moravský Sv.Ján  339,  PSČ 908 71
Kontakt:                                    tel: 034/ 777 0 256

                                                  e-mail : matskola @ obecmsjan.sk
Forma právnej subjektivity :    škola nieje právny subjekt

                                                 Zriaďovacia listina je k 1.1.1991 a dodatok č.444/2002
Prevádzkovateľ:                       Obec Moravský Sv.Ján , štatutárny zástupca je starosta obce,

                                                 oprávnená osoba konať v jeho zastúpení je riaditeľka Marta
Šafránková

IČO:                                        309 737
Druh zariadenia:                     materská škola 3 triedna s celodennou výchovnou

starostlivosťou

Najvyšší počet detí zodpovedajúci veľkosti vnútorných priestorov(kapacita zariadenia):
90detí

Posudok hygienika bol k prevádzke MŠ vydaný dňa18.8.1988 č.H-I/2-3491/88 s určenou
kapacitou 90 detí materskej školy.
Pre pobyt detí má MŠ nasledovné priestory:
6 herní,3 slúžia aj ako pracovne a jedálne.Majú rozmery 9,8x5,7 + 9,5x4,8 m čo zodpovedá
dané mu počtu detí spálne majú rozmery 9,5x 4,5 m čo tiež zodpovedá danému počtu
detí.Zariadenia na osobnú hygienu sú 4,každé má 5 umyvadiel a 5 WC pre deti,čo zodpovedá
danému počtu detí.V zariadení sa umiestňujú aj deti mladšie ako 3 roky,v rámci umyvárne je
preto vyčlenený priestor na uloženie a umytie nočníkov v počte 3.



2. Organizácia prevádzky výchovného a výchovno-vzdelávacieho zariadenia s uvedením
organizácie režimu dňa a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole pozostáva z ustálených organizačných
foriem.V týchto formách sa vzhľadom na optimálny biorytmus a zdravú životosprávu dieťaťa
predškolského veku uspokojujú rozmanité potreby a záujmy.
Prevádzka materskej školy je denne od 6.45 do 16.00 hod..denný poriadok je pre všetky deti
nasledovný:

6.45 -  8.40 h    Schádzanie sa detí,hry,skupinové činnosti podľa záujmu/didaktické aktivity
8.40 – 9.00       ranné cvičenie
9.00 – 9.20       hygiena,desiata
9.20 – 10.00     zamestnanie/didaktické aktivita
10.00- 11.40    Pobyt vonku
11.40- 12.20   obed
12.20 – 14.20  odpočinok
14.20 – 15.00   hygiena ,olovrant
15.00 - 16.00   hry,záujmové činnosti,odchod detí domov

Ranné preberanie detí zabezpečuje určený pedagogický zamestnanec za prítomnosti rodiča
alebo osboby,ktorá dieťa do zariadenia priviedla.Prijíma len deti,u ktorých po vykonaní
ranného filtra nezistila známky akútneho ochorenia.Ak sa pri rannom filtri zistia príznaky
ochorenia,dieťa môže prijať len na základe odporučenia ošetrujúceho lekára.

Ak dieťa chýbalo v zariadení dlhšie ako 5 dní,musí rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa
predložiť písomné prehlásenie nie staršie ako 1 deň o tom,že dieťa nemá prenosné ochorenie
a nebolo mu nariadené karanténne opatrenie.Po prijatí dieťaťa do zariadenia je mu umožnené
podľa individuálnej potreby dospávať alebo sa hrať v súlade s denným poriadkom.Počas
popoludňajšieho oddychu v spálni dbá pedagogický zamestnanec na správne rozloženie
ležadiel,na čistotu postelnej bielizne a osbnej bielizne detí.Zabezpečí pravidelné vetranie
spálne v čase od 10.00 do 11.00 hod. vetraním cez veľké okná,počas spánku detí privetráva
nepriamo cez dennú miestnosť v zimných mesiacoch,v letných mesiacoch sa spí pri
otvorených oknách.teplota spálne sa sleduje na nástennom teplomere.

Deti sú vedené k dodržiavaniu zásad osobnej čistoty individuálne,podľa potreby.Pravidelne sa
osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom,po pobyte vonku a po popoludňajšom odpočinku.Po
jedle sú deti vedené pod odborným dohľadom pedagogického zamestnanca k správnemu
spôsobu umývania zubov a ostatných návykov stomato-hygieny.Sú vedené aj k pravidelnému
spôsobu otužovania vodou a vzduchom.

V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt detí vonku.Za jeho
dodržiavanie je zodpovedný pedagogický zamestnanec,ktorý má službu,tento zodpovedá aj za
bezpečnosť detí.Okrem pobytu vonku sa využívajú aj telovýchovné aktivity medzi
jednotlivými činnosťami a každý deň sa realizujú ranné cvičenia vo vyvetranej herni,ktoré
napomáhajú deťom utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu.Po cvičení
v cvičebnom úbore sa vykonáva osobná hygiena s prvkami otužovania.



3.Opatrenia pri prejavoch akútneho ochorenia dieťaťa počas pobytu v zariadení.

Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akkútneho ochorenia,je povinnosťou
pedagogického zamestnanca dieťa umiestniť v izolačnej miestnosti,zabezpečiť nad ním
dohľad a bez meškania informovať zákonného zástupcu dieťaťa.

4.Stravovanie detí

Stravovanie detí je zabezpečené zo zariadenia školského stravovania v súlade s denným
poriadkom.Za kvalitu a predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca  školskej jedálne,za
pitný režim detí pedagogickí zamestnanci.Strava sa vydáva v jedálňach zriadených pri
herniach za pomoci pracovníkov školskej jedálne.Deti sú vedené k správnym stravovacím
návykom a kultúre stolovania.Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné
nutričné údaje o podávanej strave,jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený na
chodbe.Na pitný režim sú zabezpečené nápoje – pitná voda,čaj – hygienicky vyhovujúcim
spôsobom.Za ponuku je zodpovedný pedagogický zamestnanec.

5.Zabezpečenie dostatočného množstva potnej vody.

Materská škola je zásobovaná vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve.Čo je
monžné dokladovať spotrebou pitnej vody v zariadení ppodľa merača.Teplá voda sa
pripravuje pomocou plynového ohrevu a pre deti je dostupná len cez miešaciu batériu,ktorú
obsluhuje pedagogický personál.Namiešaná voda nepresahuje teplotu 45.°C.Kvalitu vody
pravidelne kontroluje pracovníčka RUVZ.

6. Čistota a údržba priestorov predškolského zariadenia.

Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov v koncentráciách
odporúčaných výrobcami,ktoré sa pripravujú v teplej vode.Pri upratovaní sa používajú
klasické ručné pomôcky,umývacie a čistiace nástroje,ktoré sú farebne označené podľa účelu.
Pomôcky na upratovanie,čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich
potrieb mimo dosahu detí a za ich uloženie zodpovedá školníčka.použité pomôcky na
upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.

Frekvencia upratovania
Denne sa upratujú na vlhko s použitím čistiacich prípravkov podlahy tried,šatní
chodieb,schodíšť.Ďalej sa vysávajú koberce,utierajú sa na vlhko detské kútiky,kryty na
radiátoroch,kľučky dvier.S použitím dezinfekčného prostriedku sa denne umývajú umyvárne
a WC,nočníky a šatne,po ich dôkladnom mechanickom  očistení.Vynášajú sa odpadky
a odpadové koše sa umývajú.
Týždenne sa umývajú obklady,olejové nátery,poháre,hrebene,hračky,drevené časti
ležadiel.Menia sa uteráky a pyžamká detí.
Mesačne sa čistia koberce a čalúnenia mokrou cestou,perú sa textilné hračky,vysávajú
matrace.Jedenkrát za 14 dní sa vymieňa postelná bielizeň.
Štvrťročne sa perú záclony,závesy,čistia sa žalúzie.
Polročne sa ošetruje a leští nábytok,umývajú sa okná a svietidlá.

Na dezinfekciu sa používajú chemické dezinfekčné látky na báze chlóru,ich príprava
a aplikácia sa vykonáva podľa návodu výrobcu.dezinfekcia sa vykonáva vždy po dôkladnom
mechanickom očistení na vlhko.



7. Starostlivosť o vonkajšie priestory detského ihriska a pozemku predškolského
zariadenia.

Pozemok materskej školy je oplotený,má veľkosť 135 m2.Sú zriadené 2 pieskoviská
s plochou 12,5 a 36 m2.Preliezky rôzneho typu,hojdačky,kolotoč.Celá plocha dvora je
zatrávnená.Školníčka zodpovedá za pravidelné prekopávanie,prehrabanie a polievanie
pieskoviska jedenkrát za 2 týždne.Riaditeľka zodpovedá za výmenu piesku v pieskovisku na
začiatku sezóny a podľa potreby.Oecnými službami je zabezpečené pravidelné kosenie
trávnatej plochy.

8.Skladovanie a manipulácia s posteľnou bielizňou,frekvencia jej výmeny

Spôsob nakladania s posteľnou bielizňou,pyžamkami detí a uterákmi je popísaný v časti 2
a 6.Týždenne sa zabezpečuje výmena uterákov a pyžám detí .Posteľná bielizeň sa mení raz za
14 dní.Uteráky a postelná bielizeň sa perie v školskej pračke.Pyžamká si berú deti oprať
domov.

9. Zneškodňovanie tuhého odpadu.

Odpady z miestností predškolského zariadenia vynášajú upratovačky do odpadových nádob,
ktoré sú umiestnené na stanovišti v časti areálu.Vyprázdňovanie vonkajších odpadových
nádob zabezpečuje firma ASA,ktorá má zmluvu s naším zriaďovateľom.

10.Pokyny pre zamestnancov materskej školy

Sú spracované samostatne s ohľadom na zabezpečenie trvalého dozoru nad deťmi a tvoria
prílohu PP

11. Pokyny pre návštevníkov

 Do zariadenia môže vstúpiť len rodič,alebo zákonný zástupca dieťaťa, tomuto je dieťa aj
odovzdané. Pohyb cudzích osôb v zariadení je vždy len so súhlasom riaditeľky a v sprievode
zamestnanca zariadenia.
 

12. Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií,vrátane telefónnych čísiel
tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií

V prípade vzniku mimoriadnej epidemiologickej situácie je za materskú školu poverená
kontaktná osoba Marta Šafránková,  telefón 0902 120 333.
Prostredníctvom nej sa v spolupráci a na základe vydaných opatrení RÚVZ  so sídlom
v Senici zabezpečujú potrebné aktivity;informovanosť rodičov,spolupráca s lekármi
primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých, výkon ohniskovej dezinfekcie a iné.V
prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovednou a kontaktnou osobou riaditeľka
materskej školy.



Telefónne čísla tiesňových volaní:

Integrovaný záchranný systém                    112

Rýchla lekárska pomoc                               155

Detská ambulancia Moravský Sv.Ján         034/ 7770289

Obvodné zdrav. stred.                                 034/ 7770209

Požiarný útvar                                             150

Policajný zbor                                             158

Polícia Šaštín-Straže                                   034/ 6592333

Pohotovostná služba elektrárne                  0850111555

Pohotovostná služba plynárne                    0850111727

Vodárne                                                      034/6513806-9

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica    6909311,  6515901

13. Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,znenie podľa úpravy č. 465/2005 v znení neskorších
predpisov

V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia.Na vstupe do budovy je umiestnený na dobre
viditeľnom mieste symbol zákazu fajčenia.


