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PROVOZNÍ ŘÁD MŠ KOMETKA, s.r.o. + MŠ KOMETKA Creativ, s.r.o. 

  

I. Údaje o zařízení 

 Adresa: Mateřská škola KOMETKA, Střední 26, 60200 Brno, IČO: 01873784 

                Mateřská škola KOMETKA Creativ, Nám. 28. října 16, 602 00 Brno, IČO: 29202281 

Telefon: mobil: 739 219 156 

Odpovědná osoba:  Mgr. Lenka Řeholová,  ředitelka školy 

Zřizovatel: KOMETA GROUP, a.s. 

  

II. Popis zařízení 

 Třítřídní + jednotřídní mateřská škola s celodenní péčí 

Kapacita: 66 + 20 dětí 

Věkové složení: 3 – 6 let 

Provozní doba:  07:00 hod – 17:00 hod. 

Doplňková činnost: zařízení je využíváno pro hlídání dětí mimo provozní dobu 

  

  

III. Režimové požadavky 

Nástup dětí: od 07:00 hod do 8:30 hod  

 Volná hra: od nástupu, v době pobytu venku, starší děti v době odpoledního         

                    klidu v době před odchodem 

Řízená hra: prolíná všemi aktivitami v průběhu dne 
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Pohybové aktivity: 

- neorganizované - ve volné části herny, na školní terase, ve volné přírodě 
- pravidelné – ve volné části herny denně 
- cílené – v tělocvičně a na ledové ploše - odborné vedení (1x týdně) 
- výběrové – v tělocvičně, ve volné přírodě, v plaveckém bazénu, na tenisových 

kurtech, na horách (v zimě) - odborné vedení     
 

- vybavení pro pohybové aktivity je dostačující  
 

Pobyt venku:  

- délka pobytu venku je zpravidla 2 hodiny denně dopoledne, v příznivých klimatických 
podmínkách i odpoledne 

- délku pobytu je možno upravit s ohledem na venkovní teploty, pobyt venku je  
využíván především pro volnou hru, vycházky, tělovýchovné aktivity  

 Odpočinek: 

- je využíván prostor třídy po instalaci pevných lůžek (odpovídající hyg. 
normám)                    

- starší děti, pokud nepožadují spánek, mají možnost se věnovat po odpočinku 
individuálním klidovým hrám 

- odpočinek je zařazován denně po polední hygieně, vstávání je průběžné dle potřeb 
dětí 

 Stravování:  

- všechny přítomné děti i zaměstnanci se v mateřské škole stravují 
- časový odstup mezi dvěma jídly nepřesahuje 3 hodiny ( 9.45,  9,55,  12.15,  15,00, 

sportující děti 14,45)   

Pitný režim:  

- pitný režim je zajišťován z městského vodovodu 
- po celou dobu provozu je dětem k dispozici nápoj v konvici (ovocné a bylinkové čaje, 

voda, mléko) 

  

 IV. Zajištění vhodného mikroklimatu 

 Teplota vzduchu:  

- v hernách 20 C až 22 C, pokud v prostorách určených k trvalým činnostem poklesne 
teplota pod 18° C ve třech po sobě následujících dnech a při poklesu pod 16° je 
 provoz MŠ zastaven 
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- kontrola teploty vzduchu je prováděna nástěnnými teploměry umístěnými na vnitřní 
zdi ve výšce 1,5 m nad podlahou 

Větrání:   

- je zajištěno okny, je prováděno s ohledem na klimatické podmínky, tj. v příznivých i 
nepřetržitě, v nepříznivých krátce a častější. 

Osvětlení:   

- denní boční a umělé shora 
- ochrana před narušením zrakové pohody je zajištěna polohovatelnými 

vertikálními žaluziemi 
- v interiéru nejsou použity lesklé povrchy 

 Interaktivní tabule:   

- má vhodnou polohu vzhledem k oknům a je zajištěna optimální vzdálenost dětí od 
obrazovky při práci s programy  

  

 V. Zásobování pitnou vodou 

Zdroj: veřejný vodovod, jehož majitelem je město Brno  

                           

 VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

- Výměna prádla: lůžkoviny jednou za měsíc 

                           ručníky 1x týdně nebo v případě potřeby ihned 

- Praní prádla:  ložní prádlo i ručníky zajišťuje mateřská škola 
- Manipulace s prádlem: použité ložní prádlo a ručníky nejsou skladovány, praní i 

sušení je zajištěno provozními pracovnicemi v mateřské škole, čisté prádlo je 
skladováno ve skladu lůžkovin. 

  VII. Hygienicko-protiepidemický režim 

Způsob a četnost úklidu a čištění: 

Denní úklid:  

- setření navlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 
- vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 
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- umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech za použití čisticích 
prostředků s desinfekčním účinkem 

Týdenní, celkový úklid:  

- jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a desinfekce umýváren a 
záchodů               

- minim. 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel 
- dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy 
- jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned 

 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: 

- pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci, 
nebo do jednorázových plastových obalů 

-  plasty jsou ukládány zvlášť a odnášeny do patřičného kontejneru 

  

 VIII. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

- program výchovné práce je koncipován tak, aby podporoval a umožnil zdravý 
psychický i fyzický rozvoj dětí  

- s ohledem na věkové i individuální zvláštnosti dětí jsou předkládány zdravé a 
bezpečné pohybové aktivity 

- se zdravým životním stylem se děti seznamují formou hry 

                                                                                           

 IX. Další informace                       

- na viditelných místech jsou umístěna důležitá telefonní čísla 
- při náhlém onemocnění jsou informováni rodiče telefonicky      
- případné úrazy jsou ihned evidovány v knize úrazů 
- ve škole je lékárnička první pomoci, která je pravidelně doplňována 

 

 

 

                                                                                                Mgr. Lenka Řeholová 
                                                                                                      Ředitelka školy 
 


