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Zpracovala: Lucie Papežová, Dis., ředitelka MŠ 

                      Bc. Jana Bešťáková, odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik   
                        Osvědčení o odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik   



 

I. Úvodní ustanovení 

Typ zařízení:                         mateřská škola celodenní  

Stanovená kapacita:              25 dětí 

Provozní doba:                      6.30 – 16.30 hod. 

Využití zařízení pro jiné aktivity: Všechny aktivity jsou součástí MŠ.  

Společné činnosti pro děti a rodiče probíhají během školního roku - např. vánoční besídka, 

besídka ke Dni matek, rozloučení s předškoláky, tematické workshopy, výlety apod. 

 

II.  Režimové požadavky 

Nástup dětí:  

Děti se scházejí v mateřské škole 6.30 – 8.00 hod. Pokud rodiče požadují, mohou přijít 

výjimečně i později, například v případě návštěvy lékaře.  

 

Spontánní hra:  

Hra dětí probíhá v době, kdy se ráno postupně scházejí, dále prolíná i dalšími činnostmi, kdy 

si děti osvojují různé poznatky a i při pobytu venku. Po odpoledním odpočinku a odpoledním 

programu (např. dokončení činností z dopoledního bloku) následuje rovněž volná hra, ta je 

v případě pěkného počasí přenášena ven. 

Činnosti dětí řízené pedagogem:  

Po volné hře následuje řízená činnost dle přípravy učitelky a probíhá v rozmezí 8.00 – 9.20 

hodin. Zahrnuje i ranní cvičení, komunitní kruh. 

Pohybové aktivity:  

V budově školy je tělocvična, kterou učitelky využívají dle dohody. Součástí mateřské školy 

je vybavená zahrada, kterou děti využívají celoročně. Mateřská škola vybavena sportovně 

pohybovým nářadím a využívá ho v průběhu celého dne. 

Pobyt venku: 

K pobytu venku slouží dětem zahrada se sportovním nářadím, herními prvky a pískovištěm.  

O údržbu zeleně se stará pravidelně zaměstnanec zřizovatele. V pískovišti je jednou za dva 

roky měněn písek, pískoviště jsou zakryta ochrannými sítěmi. 

Zahrada je využívána dopoledne obvykle od 9.10 do 11.20 hodin, v případě pěkného počasí i 

odpoledne po svačině do 16.30 hodin. 



Děti mají na zahradě k dispozici hračky vhodné na pískoviště, koloběžky, odrážedla, míče, 

dále kočárky a panenky. Je k dispozici dětský domek, dva altánky, nerezová skluzavka, 

dřevěné chýše, kamenná jeskyně, kutiště, pískoviště a vodní prvek.  

Odpočinek, spánek: 

Vychází z individuálních potřeb dětí.  Po obědě cca 45 minut odpočívají všechny děti při 

čtené pohádce, relaxační hudbě apod., poté starší děti vstávají a učitelka jim nabízí náhradní 

aktivity (příprava předškoláků – pracovní sešity, zájmové činnosti, klidné hry). 

Stravování: 

Škola má vlastní kuchyni, denně je připravována čerstvá strava dle pokynů a jídelníčku 

zpracovaného vedoucí školního stravování. 

Svačina je podávána od 8.15 hodin. Děti mají po celý den k dispozici teplý čaj, případně 

vodu. Děti se obsluhují samy, učitelka nalévá pouze pití a pomáhá s obsluhou nejmenším 

dětem. 

Oběd je podáván od 11.20 hodin. Děti si sami připraví nádobí a příbor, následně je dětem 

nalita polévka a pro hlavní jídlo si děti chodí do kuchyňky. Použité nádobí odnášejí postupně 

děti samostatně. Od 5. roku se děti učí používat příbor. 

Odpolední svačina je lehká a podává se ve 14.30 hodin. 

V mateřské škole se stravují děti a zaměstnanci MŠ a děti a žáci ZŠ a MŠ Církevní Archa.  

Pitný režim: 

Od rána mají děti ve třídě k dispozici teplý čaj a čistou vodu, vše se v průběhu dne doplňuje, v 

létě se čaj někdy střídá s ovocnými nápoji. Každé dítě má svůj hrneček. Pití mají děti i na 

zahradě, kde se průběžně doplňuje, až do odchodu dětí. Děti se obsluhují samy, menší 

požádají učitelku. Na zahradu je vyvedena voda a je tam výlevka, aby každý použil čistý 

hrnek.  

Otužování: 

Po celý rok se v budově větrá dle momentální potřeby a při zajištění odpovídající teploty 

v jednotlivých prostorách mateřské školy. Děti také mohou spát při pootevřených oknech, 

záleží na počasí. Na hygienickém zařízení je sprchový kout, v létě po příchodu z vycházky se 

děti mohou osprchovat.  

 

III.  Způsob nakládání s prádlem 

Lůžkoviny a ručníky jsou majetkem mateřské školy a mění se takto - ručníky jednou týdně a 

lůžkoviny jednou 14 dní. V případě potřeby se vymění okamžitě. Pyžama mají děti vlastní a 

mění se jednou týdně.  



IV. Úklid 

Za úklid zodpovídá ředitelce školy uklízečka. Pravidelně každý den se stírá na vlhko podlaha, 

otírá se prach a parapety. Denně se luxuje. 

Sociální zařízení je denně několikrát vytřeno a pravidelně dezinfikováno. 

Okna se myjí 2x za rok.  

V rámci hlavního úklidu - 1x za měsíc se omývají dveře, dlaždice, svítidla. 

Podle ročního období se 1 zaměstnanec zřizovatele stará o údržbu vnějších komunikací a o 

zahradu. 

Jednou za rok se provádí generální úklid MŠ, vždy o prázdninách bez přítomnosti dětí. 

Čistí se koberce mokrým procesem. 

V. Bezpečnostní opatření 

• Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce, teprve potom může rodič opustit MŠ. 

• Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice/učitelky od doby převzetí 

dětí od jejich zástupce do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě. 

• Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. 

• Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než jeho rodičům. 

• Pokud bude pověření trvalého charakteru, lze toto zaznamenávat do evidenčního listu 

dítěte a toto pověření platí na dobu neurčitou. 

 

 


