
PROVOZNÍ  ŘÁD 

I. Údaje o zařízení

Fakultní mateřská škola se speciální péčí
Arabská 681/20
160 00 Praha 6

tel: 235 350 410, 246 024 322, 731 181 954

e-mail: irena.holema@skolka.org

www stránky: www.skolka.org

IČ: 65 99 40 27

Zřizovatel: MČ Praha 6

Ředitelka: Mgr. Irena Holemá, PhD.

Zástupkyně ředitelky: PaedDr. Dana Haaseová

II. Popis zařízení

Typ zařízení: celodenní docházka

Kapacita:

stanovená kapacita: 115 dětí + klienti Speciálně pedagogického centra

počet oddělení: 4 velká oddělení – kapacita: 26 dětí

      1 speciální oddělení – kapacita 11 dětí

věkové složení: věkově smíšené oddělení

Provozní doba: 

  od 7.00. - 17.00.hod.

Speciální oddělení:  od 7.30. - 15.00.hod.

mailto:irena.holema@skolka.org
http://www.skolka.org/


Platba školného:

1.000,- Kč

+ 35,- Kč – celodenní strava děti 3 – 6 let

+ 38,- Kč – celodenní strava děti starší 6 let

Využití zařízení pro jiné aktivity:

CTD

Sdružení pro tvořivou dramatiku

zájmové kroužky organizované KR

vzdělávací akce pro děti a dospělé

III. Režimové požadavky

Příchod dětí: od 7.00. - 8.45.hod.

Spontánní hra: od 7.00. - 8.45.hod. + při pobytu venku

Činnosti dětí řízené pedagogem:

9.00. - 9.15. hod. / kontaktní kruh /

9.30. - 10.15.hod. / soustředění, které se řídí podle věku dětí /

Pohybové aktivity:

Frekvence dle zájmu dětí při spontánních hrách / nejméně 2x denně/, 1x týdně v 

rámci řízené činnosti, intenzivně při pobytu venku.

Vybavení: TV nářadí a náčiní na jednotlivých třídách vč. ribstolí, rehabilitační míče, 

trampolíny, přenosné disky s relaxační hudbou, dětské dopravní prostředky, sáně, 

boby – využíváno na školní zahradě.

Pobyt venku:

Délka pobytu: / zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne podle pobytu dětí v 

zařízení, upravuje se s ohledem na venkovní teploty /

Podmínky: údržba zeleně na pozemku zahrady minimálně 4x ročně, výměna 

pískoviště 1x za dva roky.



Využití terénu zahrady pro sezonní pohybové činnosti / jízda na kolech, koloběžkách,

sáňkování, bobování / a k tělovýchovným aktivitám na zahradních herních prvcích.

Odpočinek:

13.00. - 14.30.hod.

Podmínky: lehátka jsou uložena ve speciálním výklenku, lůžkoviny jsou uloženy v 

samostatných přihrádkách, pyžama se mění 1 x týdně, provětrávají se dle potřeby.

Stravování:

svačina 9.15. - 9.30.hod. - systém částečně samoobslužný

oběd    12.15. - 12.45. hod. - asistence školní kuchařky

odpolední svačina 14.30. - 15.00.hod. - asistence školní kuchařky

Pitný režim:

Zodpovídá PaedDr D. Haaseová a školnice K. Smržová.

Zajištění čaje, šťávy, vody v nerezových barelech s kohoutkem + dostatečné 

množství speciálních kelímků z umělé hmoty pro jednotlivá oddělení. 

Mytí kelímků 1x denně v myčce.

Otužování:

Průběžně, zejména při pobytu venku vzduchem. Vodou v jarních a letních měsících 

při vhodném počasí – vodní rozprašovače. Stálé individuální sledování zdravotního 

stavu všech dětí a případná následná konzultace s rodiči.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:

Pravidelné větrání všech místností.

Teplota vzduchu:

Denní místnosti – nejméně 20°C až 22°C.

Kontrola teploty vzduchu nástěnnými teploměry.

Osvětlení:



V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní světlo.

Nově zrekonstruované elektroinstalace zajišťují kvalitní umělé osvětlení splňující 

všechny závazné normy.

Všechna okna jsou opatřena žaluziemi, nebo závěsy a chrání děti před oslněním a 

narušením zrakové pohody.

V. Zásobování pitnou vodou

Škola je dostatečně zásobena pitnou vodou z veřejného vodovodu, poslední kontrola 

kvality vody byla provedena 9/2014.

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna:  1x za 21 dnů. Zodpovídá školnice K. Smržová

Způsob praní prádla:  smluvní prádelna

Způsob manipulace s prádlem: čisté prádlo – uskladněno v samostatných prostorách 

pod uzamčením,  použité prádlo – před převozem do prádelny uloženo v obalech na 

jedno použití v prostorách hospodářského pavilonu, kam nemá přístup veřejnost.

VII. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čistění:

Denní úklid:

a/ setření navlhko: všech podlah, nábytku krytů topných těles, okenních parapetů, 

klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem

b/ za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodech.

Týdenní, celkový:

1x týdně – omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a 

záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, 2x ročně celkový 

úklid všech prostor školy, 1x za dva roky malování v případě potřeby ihned.

Pravidelné provádění údržby nuceného větrání a čištění vzduchotechnického zařízení 

podle návodu výrobce nebo dodavatele.



Způsob a četnost desinsekce a deratizace:

profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po 

konzultaci s odbornými pracovníky DDD.

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace:

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci. 

Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a jsou zneškodňovány denně odpovídajícím 

způsobem.

V Praze dne 1. 9. 2014 Mgr. Irena Holemá, PhD.

      ředitelka


