
PROVOZNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÉ  ŠKOLY  STUDÁNKA  JABLONNÉ  

V PODJEŠTĚDÍ 

 (§ 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů)  
Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna vypracovat provozní řády, v nichž je stanoven režim dne 

zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a 

otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu posuzuje příslušný 

orgán ochrany veřejného zdraví. Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu 

podle § 7 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. pokud podmínky v něm uvedené nevedou k ochraně veřejného 

zdraví. 1  

Provozní řád nenahrazuje školní řád zařízení, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí 

obsahovat ustanovení, která jsou shodná se školním řádem.  

 

 

 

 

                                             Předmět vymezení :Mateřská škola  

 

I. Údaje o zařízení  

Mateřská škola Studánka Jablonné v Podještědí, 

Příspěvková organizace 

Liberecká 76 

Jablonné v Podještědí 

471 25 

 

IČO : 71013083 

Zřizovatel : Město Jablonné v Podještědí  

 

 

II. Popis zařízení:  

Typ : celodenní provoz  

Kapacita : 
Počet zapsaných dětí : 160 

Počet tříd                   :  7 

Počet dětí ve třídách  :  3 třídy dětí smíšeného věku po 20 dětech 

                                   :  4 třídy dětí stejného věku po 25 dětech 

Provozní doba od 6.00 do 15,45 hodin – pracoviště U Školy 

                         od 6,30 do 16,00 hodin – pracoviště Liberecká 

  

 

 

 

 

                                                  



   III.Podmínky pro provoz  
 

                                               požadavky na hygienická zařízení 

   

                                                            Výrobky pro děti 

  Výrobky pro děti jsou vyrobeny tak, aby za obvyklých nebo předvídatelných podmínek 

používání byly zdravotně nezávadné, popřípadě nemohly způsobit žádné tělesné poškození při 

spolknutí a nedocházelo k přenosu jejich složek na kůži nebo sliznici v množství, které by mohlo 

poškodit zdraví dětí. 

 Výrobky pro děti neobsahují  patogenní a podmíněně patogenní mikroorganismy. 

 Výrobky pro děti mohou vykazovat pouze pach charakteristický pro daný materiál. 

 Výrobky pro děti nesmí mít dráždivé účinky na kůži nebo sliznici. 

 U výrobků pro děti vyrobených z více materiálů se hodnotí materiály, které za 

obvyklých nebo předvídatelných podmínek přichází do styku s kůží nebo sliznicí. 

Barvené výrobky pro děti, u nichž nelze vzhledem k jejich charakteru vyloučit styk s 

ústy, musí být odolné vůči působení roztoku modelujícího sliny. Výrobky pro děti z barveného 

plastu, elastomeru a s barvenou povrchovou úpravou musí být odolné vůči působení roztoku 

modelujícího pot.  

 

                                                          Výrobky z plastů 

 Při výrobě výrobků, které jsou určeny pro péči o děti a které mohou děti vkládat do 

úst, nesmí být použity jako látky ani jako složky přípravků estery kyseliny ftalové. . 

K výrobě výrobků z měkčeného plastu se nesmí použít organocíničité stabilizátory. 

Výrobky z plastu, s výjimkou výrobků, které jsou určeny k tomu, aby je děti vkládaly 

do úst, nesmí překročit hygienické limity . 

 

                                               hygienické požadavky na stravování 

(1) Provozovna je prostorově a dispozičně řešená tak, aby umožňovala dodržování správné hygienické a 

výrobní praxe, včetně ochrany proti křížové kontaminaci potravinami, zařízením, materiály, vodou, 

přívodem vzduchu nebo zaměstnanci a vnějšími zdroji znečištění, například škůdci, mezi operacemi a v 

jejich průběhu, a aby potraviny, suroviny a látky určené k přípravě a výrobě pokrmů (dále jen 

"potraviny") a produkty nebyly kontaminovány okolím. 

 

(2) Použité stavební materiály, stavebně technický stav a vybavení provozovny nesmí negativně 

ovlivňovat potraviny a produkty. Budovy a provozní místnosti jsou zabezpečeny proti vnikání škůdců a 

kontaminantů z okolí a umožňují účinné čištění, provádění deratizace, dezinsekce a dezinfekce. V 

provozovně, která musí být udržována v čistotě a řádném stavebně technickém stavu, nesmí docházet k 

hromadění nečistot, styku s toxickými materiály, odlučování částeček do potravin nebo produktů, ke 

kondenzaci par, nadměrnému usazování prachu nebo tvorbě plísní. Pro hygienické zpracování a 

skladování výrobků jsou v provozovně zajištěny vhodné teplotní podmínky. 

 

(3) Prostory, které by vzájemně na sebe negativně působily a ovlivňovaly potraviny a pokrmy v 

kterékoliv fázi jejich výroby, přípravy a uvádění do oběhu, musí být odděleny. Způsob jejich oddělení se 

řeší podle míry epidemiologického rizika vykonávaných činností, typu provozu a jeho vybavení, rozsahu 

činnosti a kapacity vyráběných pokrmů. 

 

(4) Prostory se oddělují stavebně nebo provozně. Stavebním oddělením je vytvoření prostoru odděleného 

od ostatních prostor stavebně, nejčastěji se jedná o samostatnou místnost. Stavebně se oddělují hrubé 

přípravny brambor a zeleniny, hrubé přípravny masa, sklady odpadků a sklady a umyvárny přepravních 



obalů, pokud jsou tyto činnosti v provozovně vykonávány. Provozním oddělením je vytvoření 

pracovního prostoru nebo pracovního úseku (dále jen "prostor") vyčleněného pro konkrétní účel a 

tvořeného nejčastěji ucelenou skupinou strojů, zařízení a kuchyňského nábytku v provozovně tak, aby 

nedocházelo k nepříznivému ovlivňování zdravotní nezávadnosti produktů. Tento prostor může být 

oddělen od ostatních prostor například polopříčkou. Vyžaduje-li to charakter činnosti, nebo dochází-li k 

epidemiologicky významnému znečištění, musí být zabezpečen přívod tekoucí pitné studené a teplé vody. 

Dalším řešením provozního charakteru je časové oddělení vykonávaných činností v prostoru k tomu 

určeném. 

 

(5) Návaznost jednotlivých prostor musí zajišťovat plynulost výrobního procesu, vyloučit možnost 

křížové kontaminace a negativního ovlivnění produktů. V provozovnách s malou výrobní kapacitou lze 

pracovní úseky vhodně sdružovat za předpokladu, že nedojde k negativnímu ovlivnění produktů a bude 

zajištěna plynulost výrobního procesu. 

(1) Pro jednoho zaměstnance musí být na pracovišti provozovny volná podlahová plocha nejméně 2 m
2
. 

Šíře volné plochy pro pohyb zaměstnance nesmí být v žádném místě zúžena pod 1 m. 

 

(2) Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu čtyř a více hodin, (dále jen "trvalá 

práce") musí být 

a)při ploše méně než 50 m
2
 nejméně 2,6 m, 

b) při ploše méně než 100 m
2
 nejméně 2,7 m, 

c) při ploše méně než 2 000 m
2
 nejméně 3,0 m, 

d) při ploše více než 2 000 m
2
 nejméně 3,25 m, nebo 

e) v místnostech se šikmými stropy alespoň nad polovinou podlahové plochy 2,3 m.  

 

(3) Světlá výška pracovišť, na kterých je vykonávána práce po dobu kratší než 4 hodiny, nesmí být nižší 

než 2,1 m. 

 

(4) Výšky uvedené v odstavci 2 písm. c) a d) mohou být sníženy o 0,25 m za předpokladu, že bude 

zajištěn pro každého zaměstnance na trvalé práci vzdušný prostor podle odstavce 5. 

 

(5) Na pracovištích musí na jednoho zaměstnance připadnout nejméně 

a) 12 m
3
 vzdušného prostoru při práci vykonávané vsedě, nebo 

b) 15 m
3
 vzdušného prostoru při práci vykonávané vestoje. 

 

(6) Související prostorové požadavky na pracoviště, na kterých nemohou být splněny normové hodnoty 

pro denní nebo sdružené osvětlení podle § 7, jsou: 

 

a) volná podlahová plocha pro jednoho zaměstnance musí být minimálně 5 m
2
 (mimo zařízení a 

spojovací    

    cesty), 

b) prostory o celkové podlahové ploše menší než 50 m
2
 musí mít, pokud to technologie nevylučuje,  

    zrakové spojení s prostorami sousedními okny, průhledy apod., 

c) na jednoho zaměstnance musí připadnout nejméně 20 m
3
 vzdušného prostoru při práci vykonávané    

    vsedě; 25 m
3
 vzdušného prostoru při práci vykonávané vestoje. 

 

(7) Vzdušný prostor stanovený podle odstavce 5 a odstavce 6 písm. c) nesmí být zmenšen stabilními     

       provozními zařízeními. Požadavky uvedené v odstavcích 1 až 5 neplatí pro kabiny strojního zařízení,    



       boxy pokladen, pracovní prostory obdobné povahy a jiná zařízení stravovacích služeb uvedená v § 2 

písm. c). 

 

(8) Podlahy musí být udržovány v bezvadném stavu, lehce čistitelné a dezinfikovatelné. Použité 

materiály musí být odolné netoxické, nepropustné pro vodu a vodu odpuzující, omyvatelné. Tam, kde je 

to z technologických důvodů nutné, podlaha musí umožňovat vyhovující odvod odpadní vody. 

 

(9) Stěny a příčky musí být hladké, v provozech a na pracovních úsecích, kde může docházet k jejich 

významnému znečištění nebo zmáčení, musí mít pro vodu nepropustnou, nenasákavou, dobře 

omyvatelnou úpravu povrchu umožňující dezinfekci, až do výšky odpovídající pracovním činnostem 

(například v umývárnách nádobí, přípravnách, kuchyních, hygienických zařízeních nebo ve skladu 

odpadků). Použijí se odolné, nenasákavé, omyvatelné a netoxické materiály. 

 

(10) Stěny, stropy, podhledy i případná závěsná zařízení musí být konstruovány a provedeny tak, aby 

nedocházelo ke kondenzaci par, k nadměrnému usazování prachu, k růstu plísní, opadávání omítky, 

odlučování částic, a musí být dobře čistitelné. 

 

(11) Dveře musí mít hladký, snadno čistitelný a dezinfikovatelný povrch. Použijí se odolné, hladké a 

nenasákavé materiály. Konstrukce oken musí minimalizovat usazování nečistot a prachu. 

 

                                                                          

 

                                                                               Větrání 
 

 Ve všech prostorách provozovny je zajištěna výměna vzduchu, nedochází ke kondenzaci par a k 

nadměrnému usazování prachu; vzduch kontaminovaný výpary a kouřem v konzumačním prostoru jebýt 

odstraňován. K tomu je zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním,. 

Množství vyměňovaného vzduchu se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou náročnost 

tak, aby již od začátku pracovní směny byly pro zaměstnance zajištěny mikroklimatické podmínky .  

 

 Vývody vzduchu odsátého do venkovního prostoru jsou umístěny tak, aby nedocházelo k zpětnému 

nasávání škodlivin do prostoru pracovišť větracím zařízením.  

 

 Větrací zařízení nesmí nepříznivě ovlivňovat mikrobiální čistotu vzduchu. Nesmí docházet ke zpětnému 

nasávání odváděného kontaminovaného vzduchu a k proudění vzduchu z kontaminovaných prostor do 

čistých. Proudění vzduchu na pracovištích musí být řešeno tak, aby bylo zabezpečeno dobré provětrání 

pracovišť. Proudění vzduchu nesmí přispívat k šíření škodlivin v provozu. 

 

Nucené větrání je  použito všude, kde je přirozené větrání nedostačující. 

 

Oběhový vzduch musí být vyčištěn tak, aby zpětný vzduch přiváděný na pracoviště neobsahoval 

chemické látky nebo aerosoly v koncentraci vyšší než 5 % jejich přípustného expozičního limitu. Při 

použití teplovzdušného větrání a klimatizace nesmí podíl venkovního vzduchu poklesnout pod 15 % 

celkového množství přiváděného vzduchu. Přitom musí být dodrženy požadavky na minimální množství 

přiváděného venkovního vzduchu podle odstavce 5. 

 

Větrací otvory, nasávací místa, filtry a prostory pro nucené větrání jsou upraveny tak, aby se zabránilo 

vnikání a usídlení škůdců i jejich průniku z větracího systému do provozovny. Ochranné kryty musí být 



snadno snímatelné a čistitelné.  

 Okna, která zajišťují přirozené větrání, jsou ve výrobních prostorách, přípravnách, umyvárnách a 

skladech potravin technicky zabezpečena proti vnikání hmyzu a ovladatelná z úrovně podlahy. Pokud by 

otevřenými okny mohlo dojít ke kontaminaci potravin nebo pokrmů, musí okna během výroby zůstat 

uzavřená a zajištěná proti otevírání. 

 

 
                                                            Prostorové podmínky 
  
 Nezastavěná plocha pozemku pro zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání určená pro pobyt a hry dětí předškolního věku, včetně travnaté plochy, 
musí činit nejméně 4 m2 na 1 dítě. Pozemek je oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění 
bezpečnosti dětí. 
 Pozemek mateřské školy má k dispozici zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový 
pobyt žáků, dále plochu pro tělovýchovu a sport; 
  Při volbě rostlin a dřevin nesmí způsobit snížení parametrů denního osvětlení ve výukových a 
pobytových místnostech pod požadovaný limit12 . Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi 
je stejná, jako je její předpokládaná maximální výška. Vysazené rostliny, travnaté plochy a 
dřeviny jsou řádně udržovány. Pro údržbu je užívána voda alespoň I. třídy jakosti odpovídající 
české technické normě upravující jakost vody pro závlahu. 
  Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku umožňují výuku, volné hry dětí, 
jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a zajištění stravování, pokud 
toto není zajištěno v jiném stravovacím zařízení. Na 1 dítě činí plocha denní místnosti  
nejméně 3 m2 na 1 dítě. Plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek činí nejméně 1,7 m2 na 1 
dítě. 
Lehátko nebo lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad. . Každé dítě má mít k dispozici 
individuálně přidělené lůžkoviny. 
  
 Podlahy v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělávání 
odpovídají charakteru činnosti a jsou snadno čistitelné. Ve výukových místnostech musí být 
podlahové krytiny matné a světlé. 
 Zařízení pro výchovu a vzdělávání je vybavené  počtem šaten a hygienických zařízení, který 
stanoví zvláštní právní předpis. Pro jednoho žáka musí být zajištěna podlahová plocha 0,25 m2  
 Záchody a umývárny jsou osvětleny a větrány. Požadavky na větrání jsou upraveny v kapitole.. 
IV.  
Hygienické zařízení je vybaveno mýdlem v dávkovači, každé dítě má svůj ručník a hřeben. 
Ručníky jsou umístěny tak, aby se nedotýkaly. 
 
 Zasklená dveřní křídla jsou opatřena bezpečnostním sklem, spodní třetina dveří není 
zasklívána. 
 

IV. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):  

Nástup dětí  od 6,00 do 8,00 hodin, po dohodě s rodiči je možný příchod do MŠ kdykoli během dne  

Hra : 

Volná hra od 6,00 do 8,00 hodin 

Při pobytu venku volná i řízená hra 

Při odpoledních činnostech volná i řízená hra  



 

 

 

                                                                     Pohybové aktivity  
 

Pro pohybové aktivity jsou využívány dostatečně velké třídy v MŠ U Školy a tělocvična v MŠ 

Liberecká. U obou školek je velká zahrada pro dostatečné pohybové vyžití dětí, i při 

procházkách se využívá prostor u nedalekého  rybníka, louky, les 

N obou zahradách jsou průlezky a zahradní náčiní pro pohybové aktivity dětí, trampolína 

Frekvence zařazování pohybových aktivit : denně  zařazujeme ranní pohybovou chvilku 

s průpravnými, zdravotními a vyrovnávacími cviky, jedenkrát týdně řízenou činnost 

zaměřenou na správné držení těla, posilování, protahování. 

 

                                                                            Pobyt venku  
 

Délka pobytu :2 hodiny dopoledne, odpoledne podle doby pobytu dětí v zařízení, podle aktuálního stavu 

ovzduší, bereme zřetel i na zdravotní stav dětí 

Využití: volná hra, tělovýchovné aktivity  

 

 

                                                                    Odpočinek  
 

Podmínky :samostatná ložnice,  

 vybavení: lehátka, molitany  

Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin  : děti odpočívají 60 minut na lehátku, poté 

si  ve třídě prohlíží knihy, hrají klidné stolní hry, kreslí, pracují s pracovními listy 

apod.- dle výběru každého dítěte 

 

 

                                                                  Stravování  
 

Počet stravovaných dětí v době oběda (pokud je dítě přítomno v době podávání oběda, vždy 

se stravuje):  

Časový odstup jednotlivých jídel jsou 3 hodiny.  

 

                                                                   Pitný režim  
 

Způsob dodržování pitného režimu – děti mají k dispozici po celý den i při pobytu venku bylinkové 

čaje, sirupy a vodu, mohou se kdykoli napít 

 

 

                                                                    Otužování 
 

                                                     vzduchem- časté rychlé větrání 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu  
 

 

                                                  Způsob a intenzita větrání a vytápění  
 

                                                          Teplota vzduchu  
 

Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC),  

Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu 

ve 3 po sobě následujících dnech pod 18°C nebo při poklesu teploty vzduchu v 

těchto učebnách v jednom dni pod 16 ºC) musí být provoz zařízení zastaven.  

Kontrola teploty vzduchu (v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými 

teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti, 

0,5°C)  

 

 

                                                          Větrání  
 

Větrání se provádí několikrát denně otevřením všech oken, v chladných dnech se větrá vždy místnost 

před příchodem dětí. 

Okna při větrání jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu 

 

                                                    

 

                                                              Denní osvětlení  
 

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

většinu zrakových činností se vyžaduje převažující směr osvětlení zleva a shora a při 

různorodé orientaci pracovních míst převažující směr osvětlení shora.  

Rovnoměrnost osvětlení:  
denního bočního osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a největší hodnoty činitele 

denní osvětlenosti v rozsahu zrakového úkolu, musí být v prostorách s trvalým pobytem 

dětí nejméně 0,2, pro ostatní zrakové činnosti nejméně 0,15.  

umělého osvětlení: stanovená jako podíl nejmenší a průměrné osvětlenosti v rozsahu 

pracovních míst musí být v prostorách s trvalou činností dětí nejméně 0,65, v prostorách 

s krátkodobým pobytem nejméně 0,4.  

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody:  
Zařízení pro regulaci denního osvětlení (osvětlovací otvory musí být opatřeny zařízením pro 

regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního světla všude tam, 

kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty)  

Rozptylné povrchy a povrchové úpravy k omezení možnosti oslnění odrazem.  

Barevná úprava místností a ploch.  

Použití lesklých povrchů (v odůvodněných případech a na takových místech, kde nemohou 

narušovat zrakovou pohodu).  



 

 Ve výrobní části provozovny se řeší denní, umělé a sdružené osvětlení v souladu s normovými 

hodnotami tak, aby osvětlení odpovídalo dané práci, neoslňovalo a nezkreslovalo barvu potravin a 

produktů. Normovou hodnotou se rozumí konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné technické 

normě, při jehož dodržení se považuje konkrétní požadavek stanovený k ochraně zdraví za splněný. 

Osvětlení konzumační části se řeší podle charakteru stravovací služby. 

Zásobování vodou, odstraňování odpadních vod 

 

Mateřská škole je zásobena tekoucí pitnou vodou napojením na zdroj. Pro přípravu pokrmů a činnosti s 

tím související je použita pitná voda. Po celou provozní dobu je zajištěna tekoucí teplá voda, která má 

teplotu nejméně +45 stupňů C. Tekoucí teplá voda se nepoužívá pro přípravu a výrobu produktů. 

 

 Provozovna je napojena na kanalizaci.  

 

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla1  

Výměna prádla: lůžkoviny se vyměňují 1 x za 3 týdny, ručníky jedenkrát za týden, v případě 

potřeby ihned.  

Praní prádla:  

Je zabezpečeno praní prádla v řádné kvalitě.  

Manipulace s prádlem, skladování prádla:  

 použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují kontaminaci okolí s nečistotami z 

prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno a udržováno 

zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly jsou vhodné k praní, omyvatelné a 

dezinfikovatelné nebo na jedno použití. Použité prádlo v obalech se skladuje ve 

vyčleněném prostoru  

Čisté lůžkoviny se skladují v samostatných skladech nebo v čistých, uzavíratelných 

skříních nebo na policích v obalech. Čisté prádlo při přepravě se musí chránit před 

znečištěním druhotnou kontaminací.  

 

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim  

 

způsob a četnost úklidu a čištění  

Denní úklid:  

  

setření navlhko: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, rukojetí 

splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem  

 

za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na 

záchodech  

Týdenní, celkový:  

jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 

umýváren a záchodů, minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a 



svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za dva 

roky malování, v případě potřeby ihned  

Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním 

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 musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou 

sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být 

ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.  

 

VIII. Další požadavky  

 

výchova ke zdravému životnímu stylu  
  

aktivity: vlastní programy podpory zdraví a prevence nemocí, participace na projektech regionálních a 

celostátních 

 

školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu)  

 

evidence a registrace úrazů1  

 

lékárnička první pomoci, seznam telefon. čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při 

úrazech a náhlých onemocnění2  

 

IX. Jiné  

 .  

pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)  
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle 

kterých se řeší mimořádné situace.  

 

 

 

Provozní řád nabývá účinnosti 1.9.2013                          Bc.Bohumila Šimonová 

                                                                                                řed.MŠ Studánka 

 

 

 

V Jablonném v Podještědí 1.9.2013 


