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Materská škola, Okružná 53/5, 019 Ol Ilava

Prevádzkový poriadok
Materskej školy

Vypracoval: Pilátová Jana, riaditel'ka MŠ
Dňa:

14.01.2008

Klobušice

v čase od l 0,30 do ll ,OO hod. vetraním cez veľké okná, počas spánku detí privetrávaním a
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 a podľa potreby. Pravidelne
sa osobná hygiena uskutočňuje pred jedlom, po pobyte vonku a po popoludňajšom
odpočinku. Po jedle sú deti vedené pod dohľadom pedagogického zamestnanca k správnemu
spôsobu umývania zubov a ostatným hygienickým návykom.
V rámci denného poriadku je vyčlenený dostatočný čas na pobyt vonku. Za jeho dodržiavanie
je zodpovedný pedagogický zamestnanec, ktorý má službu. Tento zodpovedá aj
za bezpečnosť detí. Utvárať návyk na pravidelné cvičenie a radosť z pohybu napomáhajú
deťom ranné cvičenia, ktoré sú realizované každý deň vo vyvetranej herni.
3.0patrenia pri prejavoch akútneho ochorenia

dieťaťa počas

pobytu v zariadení.

Ak sa u dieťaťa prejavia príznaky akútneho ochorenia, je povinnosťou pedagogického
zamestnanca dieťa umiestniť v izolačnej miestnosti, zabezpečiť nad ním dohľad
a bez meškania oboznámiť zákonného zástupcu dieťaťa.
4.Stravovanie detí

Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni v súlade s denným poriadkom. Za kvalitu a
predpísané množstvo stravy zodpovedá vedúca školskej jedálne. Za pitný režim zodpovedajú
pedagogickí zamestnanci. Stravu vydáva kuchárka vo výdajni jedál zriadenej pri herni. Deti
stolujú v triede v časti na to určenej. Sú vedené k správnym návykom a ku kultúre stolovania.
Do jedálneho lístka sú vpisované energetické a základné nutričné údaje o podávanej strave.
Jedálny lístok je pre informáciu rodičov vyvesený vo vestibule MŠ. Na pitný režim sú
zabezpečené nápoje- čaj, pitná voda- hygienicky vyhovujúcim spôsobom. Za ponuku je
zodpovedný pedagogický zamestnanec.
S.Zabezpečenie dostatočného

množstva pitnej vody.

Materská škola je zásobovaná vodou z verejného vodovodu v dostatočnom množstve. Teplá
voda je zabezpečovaná celoročne .Výtok teplej vody v dosahu detí nie je vyšší ako 45° celzia.
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 poJľa účelu.
A to červené na upratovanie podláh, stien, dverí, zelené na upratovanie WC, žlté
na čitenie nábytku a modré na dezinfekciu.
Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade, mimo dosah
detí a za ich uloženie zodpovedá školníčka. Použité pomôcky sa po použití dezinfikujú a
sušia sa mimo priestorov pre deti.
Pri umývaní podláh a plôch sa používajú dve vedrá, v jednom sa máča handra buď
do čistiaceho, alebo do dezinfekčného roztoku a do druhého sa žmýka.
Frekvencia upratovania
Denne sa utierajú na vlhko s použitím čistiacich prípravkov tri-až štyrikrát podlahy tried,
šatní, chodieb, schodíšť, vrátane zábradlí. Denne sa vysávajú koberce, utierajú sa na vlhko

12.Pián opatrení pre prípad mimoriadných udalostí a havárií, vrátane telefónnych
tiesňových volaní a zoznamu najdôležitejších inštitúcií

čísel

V prípade vzniku mimoriadnej udalosti je za MŠ zodpovedná riaditeľka MŠ.
Prostredníctvom nej sa zabezpečujú potrebné aktivity- informovanosť rodičov, spolupráca
s lekármi, výkon dezinfekcie.
Telefónne čísla:
Polícia
158, 112
Požiarnici
150.112
Rýchla lekárska pomoc
155, 112
NsP Ilava
4466999 spojovateľka
Regionálny úrad verej.zdravotníctva v Pov.Bystrici : 042/4328139
Elektrárne
Ilava- 042/4465235
Ilava- 042/4465464
Vodárne
Plynárne
4421262
13. Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, znenie podl'a úpravy č.465/2005 v znení neskorších
predpisov
V materskej škole sa rešpektuje zákaz fajčenia. Na vstupe do budovy je umiestnený na
viditeľnom mieste nápis o zákaze fajčenia. Zamestnávateľ zamestnancov kontroluje.
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§ 3 ods. l písm. c) v spojení s prflohou č . l a § 6 oda. 3 pf m. () :tA.kmw č 3~/%007 1.,.
o c>dranc, podpore n rozvoji verejného zdravi 11 o zm ne A doplnrrd niekto ft kotm
(d'CLlej len ,,zákon č. 355/2007 Z. z!' ). po pruskítmnn{ t i dosti M stu Il ' • Mi
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16!31. 019 Ol Ilava. IČO 00317331 , o vydanie po dku km\vrhu no bv lne
\d2:k h
poriadku Materskej §koly u zariadeniu Akolského 8tnlv vania pri Mute k d kol lb • l
i
Okružná 53/5, 019 Ol Ilavn· KlobuAice na základe rJ tených podklc.d<JV podľa ll od • 4 pf m. b)
:rAkona č. 355/2007 Z. z. a § 46 a § 47 zákona č. 71 / 1967 lb. o správnom kon ·tlf (p vny
poriadok) v znení neskor§fch predpisov (ďalej len ., správny poriadok••) ro:rJ1 dol
takto:
podľa

Žiadosti Mesta llava. Mierové námestie 16/31 . O19 O1 Ilava. ICO 0031733 1
a podľa§ 13 ods. 4 pfsm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. sa prevádzkový poriadok Mot . k ~. ko ly
zariadenia školského stravovania pri Materskej škole Ilava- KlobuSicc, Okružná 53/S. 019 Ol Unvn·
Klo buäice s c h v a l' u j c.
Odôvodnenie;

Účastník konania Mesto Ilava. Mierové námestie 16/31, O19 Ol IJava , požiad l podľa 52
ods. l pfsm. o) zákona č. 355/2007 Z. z. o vydanie posudku k návrhu nn schvál nie prcvád ovéh
poriadku pre Materskú školu a zariadenie školského stravovru1ia pri Matorsk ~ škol IlavoKlobušice, Okružná 53/5,019 Ol Ilava-Klobušice.
Na základe podania bola pracovnfkmi RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici dňa 31.1.2008
vykonaná obhliadka priestorov prevádzky, pričom bolo zistené, že uvedený prevádzkový poriadok
splňa požiadavky Zákona NR SR č.355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky MZ SR č. 527/2007 o podrobn tiach o
požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež a Vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrob stiach o
požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania.

Poučenie:
Podľa §

53 a § 54 správneho poriadku proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v
lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Regionálny úradu verejného zdravotníctva so sídlom
v Považskej Bystrici ul. Slovenských partizánov 1130/50, 01701 Považská Bystrica.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom
' iatej časti občianskeho súdneho poriadku.
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Mesto Ilava, Mterove namestle
16/31, 019 O

