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I. Údaje o zařízení 
 

 
zařízení: Základní škola a Mateřská škola Bohuslavice, okres Prostějov, 
příspěvková organizace 
místo: Bohuslavice 19, 798 56 
e-mail: zsbohuslavice@volny.cz 
tel.:  739600409 
zřizovatel: Obec Bohuslavice 
ředitelka školy: Mgr. Lenka Dlouhá 
V Bohuslavicích: 
Pedagogická rada projednala dne: 
Školská rada projednala dne: 
Směrnice nabývá platnosti ode dne:   
Dodatek  
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V provozním řádu je stanoven režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, 

podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, 

způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob manipulace a nakládání s prádlem. 

 

PROVOZNÍ ŘÁD SE ŘÍDÍ ZEJMÉNA: 

- zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění 
- zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory  
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické 
požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch 
- vyhláškou ministerstva školství č. 14/2005 o předškolním vzdělávání 
- Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání  
 

 

III. Popis zařízení 
 

TYP ŠKOLY 

 
Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou 

pobytu pro děti od 6:30 do 16:30 hodin. V mateřské škole jsou dvě třídy. MŠ je součástí 
budovy základní školy. V budově se nachází školní jídelna.  
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KAPACITA  

- 45 dětí 
- 2 třídy běžného typu: třída Žabičky mladších dětí, třída  Myšičky starších dětí 
- věkové složení 3 až 6 let, nejdříve od 2 let 

 

PERSONÁL 

- čtyři učitelé 
- jeden provozní zaměstnanec 
- školní asistent 
- asistent pedagoga 

 

PROVOZNÍ DOBA  

 
- v obou třídách od 6:30 do 16:30 hod. 
 

IV. Režimové požadavky 
 

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, 
psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj  
a pro navazující vzdělávání v ZŠ. 
 
Nástup dětí do mateřské školy je stanoven v době od 6:30 do 8:00 hodin. Předškolní 
vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti 
od 2 let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky viz. Kritéria přijímacího řízení. Předškolní vzdělávání se přizpůsobuje vývojovým, 
fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. 
 

 Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsících červenci  
a srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví 
ředitelka ZŠ a MŠ po projednání se zřizovatelem. Informace o omezení nebo 
přerušení provozu zveřejní ředitelka na přístupném místě v MŠ nejméně 2 měsíce 
předem. 

 Provoz lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo 
přerušit i v jiném období z organizačních či technických příčin, které znemožňují 
poskytování předškolního vzdělávání. Informace zveřejní učitelka MŠ ihned poté, 
co bude o omezení rozhodnuto.  

 
MŠ může organizovat bez přerušení vzdělávání školní výlety a další akce související  
s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje 
mateřská škola zákonné zástupce nejméně týden před jejím zahájením. 
 
 
 
 



 4 

VSTUP DO BUDOVY MŠ 

 
Školní budova je v době od 8:00 do 11:30 hod uzamčena. Rodiče, či návštěvníci MŠ si 
zazvoní u vchodu. Při odchodu z MŠ rodiče kontrolují, zda řádně dovřeli dveře. Průběžnou 
kontrolu uzavřených dveří provádí uklízečka MŠ.  
 

o Děti se do MŠ přijímají od 6:30 – 8:00 hod. Po předchozí dohodě lze ve 
výjimečném případě přivést dítě do mateřské školy kdykoliv dle potřeby rodiny. 
Děti s dopolední docházkou si zákonní zástupci vyzvedávají od 12:00 – do 12:30 
hod., s odpolední od 14:30 – 16:30 hod. Odhlašování a přihlašování dětí provádí 
vždy zákonný zástupce den předem do 13:00 hod.  

 
Zákonní zástupci či zplnomocnění zástupci jsou povinni předat dítě osobně ve třídě, teprve 
potom může rodič – zástupce opustit prostory MŠ. Obdobný postup je při vyzvedávání dětí. 
Učitelka předá osobně dítě pověřené osobě. 
Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice 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 (formuláře k vyzvednutí  
u učitelky). Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě jiné osobě, než zákonnému 
zástupci. 
Pokud bude pověření jiné osoby trvalého charakteru, lze tuto skutečnost zaznamenat do 
evidenčního listu dítěte. Toto pověření platí na dobu určitou. 
 

MATERIÁLNÍ POTŘEBY DÍTĚTE PO DOBU POBYTU V MŠ 

 
Dítě v mateřské škole potřebuje náhradní oblečení, sportovní oblečení na pobyt venku, 
uzavřené boty na pískoviště, přezůvky, pyžamo, holínky, pláštěnku, kartáček na zuby a 
pastu (dle úvahy zákonných zástupců), kapesník. Děti musí mít své věci řádně označené, 
podepsané.  

 
ADAPTACE DÍTĚTE 

 
Při nástupu do mateřské školy má dítě právo na individuálně přizpůsobený adaptační režim 
tzn., že se mohou zákonní zástupci s pedagogickými pracovnicemi dohodnout na 
nejvýhodnějším postupu adaptace dítěte. Dítě navštěvuje mateřskou školu zcela zdravé, 
učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí v kolektivu, dítě s nachlazením 
či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit 
výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte. Po vyléčení 
infekčního onemocnění dítě přijímáme do kolektivu dětí s potvrzením lékaře, které nám 
potvrdí jeho zdravotní stav (v zájmu zdraví ostatních dětí). Rodiče jsou povinni ihned 
nahlásit změny  
v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní 
pojišťovny dítěte. Zákonní zástupci jsou povinni informovat pedagogické pracovnice o 
změně zdravotního stavu a jsou povinni mateřské škole dodat lékařské potvrzení o 
provedení preventivní lékařské prohlídky dítěte. 
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V. Organizace výchovně vzdělávacího procesu 
 

Třída ŽABIČKY pro nejmladší děti ve věku od 3 do 4 let, nejdříve však děti od 2 let, je to třída 
homogenní. Zařízení třídy je přizpůsobeno individuálním potřebám, věkovým odlišnostem  
i skupinovým činnostem dětí. Třídu členíme na pracovní a herní prostor.  

Pracovní prostor je vybaven designovým úložným nábytkem, bílou magnetickou tabulí, pěti 
šestihrannými rostoucími stoly s židličkami tří velikostí, učitelským stolem s židlí, skříněmi, vozíkem 
na výtvarný materiál a komodou na pitný režim dětí. Děti zde mají dostatek prostoru pro výtvarnou 
činnost, učení, didaktické hry a jiné pracovní aktivity.  

Herní prostor dětem nabízí dostatek místa pro hry a činnosti. Disponuje sestavou nábytku 
na ukládání hraček, regály s kontejnery a mobilními boxy. Je zčásti opatřen barevným kobercem  
s nízkým vlasem s motivem silnice. Vybavení hračkami a pomůckami je na dobré úrovni. Hračky  
i pomůcky průběžně doplňujeme novými. Jejich skladba je přizpůsobena věku dětí  
a jejich potřebám. Umístěny jsou tak, aby byly dětem snadno přístupné, aby si je mohly samy brát  
a rovněž uklízet podle předem stanovených pravidel.  

Herna je členěna do hravých koutků, které slouží pro námětové hry např. „Na domácnost“  
- kuchyňka, „Na obchod“, „Na výpravčího“ – vláčková dráha, „Na zedníky“  - velké textilové kostky, 
konstruktivní hry a stavebnice. V zadní části uprostřed herny je umístěna policová skříň na lehátka  
a ložní prádlo dětí. Herna též slouží pro polední odpočinek. Lehátka pravidelně připravuje, sklízí 
provozní pracovnice tak, aby nebyl narušen chod výchovné činnosti. 

Hudební činnosti probíhají v hudebním koutku (klávesy, rytmické hudební nástroje).   
Třída je vybavena televizí a CD přehrávačem. Pro všestranné sportovní aktivity, pohybové činnosti 
využíváme prostorné herny, která je vybavena sportovním nářadím, mnoha pomůckami na cvičení 
(překážková dráha, padák, prolézací tunel, skluzavka, míče, míčky, kužely, tyče, obruče) a 
tělocvičny ZŠ. 

Součástí třídy je aktivační a relaxační místnost. Je efektivně oddělena od pracovního 
prostoru třídy, vybavena pracovním stolem s židlí, skříní na odbornou literaturu a dokumentaci 
školy, didaktickými pomůckami, kancelářskými přístroji a lékárničkou. Pro dítě disponuje malým 
dětským stolečkem s židlemi, lehacím i sedacím vakem a molitanovým herním koutkem. Z místnosti 
lze díky velkému okýnku sledovat činnosti a pohyb dětí.   

  
Druhou třídu MYŠIČKY navštěvují starší děti a předškoláci od 5 do 7 let, která se nově 

otevřela k 30. září 2020. Jedná se o zrcadlově koncipovanou přístavbu stávající třídy, s vlastním 
sociálním zařízením a kanceláří pro učitelský personál. V případě nemoci dítěte kancelář slouží jako 
karanténní zóna.  

Útulná třída je účelně rozdělena pro řízenou a spontánní činnost dětí. Nemá stálou ložnici, 
lehátka se denně rozkládají. Ložní prádlo je uloženo v policích pod svou značkou dítěte. Komfortem 
třídy je podlahové topení. Interiér umocňuje designový nábytek, vhodné didaktické pomůcky  
a hračky, které pomáhají rozvíjet dětskou tvořivost a podporují přirozený rozvoj smyslového 
vnímání dítěte, také koberec i magnetická tabule. Děti mají k dispozici různorodý výtvarný a 
pracovní materiál. Prostor třídy využívají ke konstruktivním, námětovým hrám, kde jim slouží 
kuchyňka, ponk  
s nářadím a knihovnička s odpočinkovým koutkem. K vybavení patří PC, tiskárna, klávesy a drobné 
rytmické nástroje.  

Ve třídách je umístěn teploměr 1,5 metrů nad zemí, teplota třídy je 20 – 22 stupňů. Před 
slunečním zářením jsou děti chráněny žaluziemi. Topení ve škole je plynové, chod má na starosti 
školnice ZŠ. Plynový kotel je umístěn ve sklepním prostoru budovy. Osvětlení je zářivkové. 

 Společný prostor tvoří rozšířená šatna. V prostorách šatny je úklidová místnost a sklad 
s ložním prádlem, šatnou provozní pracovnice. 

Děti z MŠ dochází na obědy do jídelny ZŠ přes chodbu v zadní části školy. Ta je vybavena 
jedenácti čtvercovými stoly s židličkami pro děti různého věku. Obě třídy mají svůj zasedací pořádek. 
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Nářadí i pomůcky jsou průběžně doplňovány a inovovány. Dětský nábytek, výška stolků  
a židliček, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (počet toalet a umyvadel) odpovídá 
vyhlášce č. 410/2005 Sb.  

Vybavení pro odpočinek dětí (lehátka) odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné 
bezpečné a jsou estetického vzhledu. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů. Prádlo je uloženo  
v dobře větratelných policích. Osvětlení tříd, vytápění vyhovuje hygienické normě. Dbáme na to, 
aby všechny prostory budovy byly v čistém hygienicky nezávadném stavu.  

Na budovu mateřské školy navazovala školní zahrada s pískovištěm, která z důvodu 
přístavby nové třídy čeká na rekonstrukci. Pro pobyt venku je možné využít sportoviště školy a 
okolí obce. 

 
Třídy jsou naplněné do povolené kapacity a děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid  

a bezpečí. V obou třídách o děti pečují dvě učitelky s asistentkou pedagoga. Snažíme se, aby vše, 
co ve společných chvílích děláme, bylo pro děti smysluplné, s konkrétním vztahem ke skutečnosti, 
aby děti mohly spolupracovat a s pomocí dospělého se samy dobírat poznání. 

S ohledem na citový vývoj dítěte a jeho psychickou rovnováhu, prosíme rodiče, aby děti 
nenechávali v mateřské škole zbytečně dlouho (i když se naše mateřská škola snaží vytvářet dětem 
co nejlepší podmínky, hlavní těžiště výchovy zůstává v rodině). 

 
Předškolní vzdělávání probíhá podle aktuálního školního vzdělávacího programu, který je  

k dispozici u ředitelky školy. Následující denní režim je pružný a umožňuje reagovat na aktuální 
potřeby dětí. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Snaží se o vyvážený poměr řízených 
a spontánních aktivit. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Děti mají dostatek času a 
prostoru k dokončení započaté činnosti. Jsou vytvářeny podmínky pro činnosti individuální, skupinové 
i frontální. Při vstupu dítěte do mateřské školy uplatňujeme adaptační režim s ohledem na individualitu 
dítěte.   

 
 Školní vzdělávací program „Ať je teplo nebo zima, v naší školce je nám prima“ upřesňuje 

cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské 

škole. Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola 

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou 

příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona v 

platném znění  

a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Vyhláška o MŠ“).   

 

ORGANIZACE 

Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6let, nejdříve však pro děti od 2 let. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní 
vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 
do zahájení povinné školní docházky, povinné.  

Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před začátkem školního roku 
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku věku 
(účinnost od 1. 9. 2018).  

Organizační zajištění chodu naší mateřské školy umožňuje reagovat na individuální 
vzdělávací a vývojové potřeby dětí, na jejich náladu, na počasí apod. V maximální možné míře 
zohledňujeme zejména děti mladší tří let. Těmto dětem, z důvodu specifických vývojových potřeb, 
věnujeme dostatečnou péči. Přizpůsobujeme denní program individuálním potřebám jednotlivého 
dítěte, nebo celé skupiny. Přechody mezi činnostmi jsou pozvolné a plynulé. Režim dne zajišťuje 
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pravidelný rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu 
dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci nebo neplánované situaci. Do denního programu 
jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.  

Všechny aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě  
a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. Děti mají 
dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Pokud to děti potřebují, mají možnost se uchýlit do 
klidného koutku a neúčastnit se společných činností.  

Ve vzdělávacím programu pedagogové dbají na využívání různých metod a forem práce  
s dětmi. Základem je připravené, podnětné, z tématu vycházející vzdělávací prostředí s velkou  
a dostatečnou nabídkou pomůcek a materiálu. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat 
na individuální potřeby dětí. Nově přijatým dětem je umožněn dostatek času i prostoru pro 
adaptaci na nové prostředí, rodičům je umožněn vstup do prostor školy. Děti se postupně schází v 
době od 6.30–8.00 hodin dle aktuální organizace jednotlivých tříd a rozpisu služeb učitelek.   

 
Do denního programu jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity, se 

staršími dětmi chodíme do tělocvičny ZŠ, kde mají děti velký prostor a nové možnosti pohybového 
vyžití. 

Pravidelně je zařazována preventivní logopedická péče (1x za 14 dní). V rámci jazykových 
chvilek i individuální péče učitelkami, které absolvovaly logopedický kurz pod supervizí logopeda. 

Jsou zařazovány doplňkové činnosti pro děti, které nemají potřebu spánku, nebo jim stačí 
kratší doba poledního odpočinku.  

Zařazujeme doplňující činnosti pro zpestření hlavní vzdělávací činnosti. Dle zájmu jsou děti 
rozvíjeny v kroužcích, které jsou nabízeny za úplatu a provádějí je odborní lektoři v odpoledních 
hodinách (Dětská Zumba, Angličtina s pohybu aneb Učíme se anglicky hravě). K obohacení pohybu 
dětí, zdravému růstu, zdraví a otužování přispívají celoročně pravidelné plavecké vodní hrátky 
včetně předplaveckého výcviku pro nejstarší děti v bazénu v Mohelnici. Je k tomu brán zřetel při 

organizaci během dne. Vše probíhá pod dozorem plavčíka.  
Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, svou výchovnou činnost a získané 

poznatky denně konzultují a vytváří společné závěry, jako podklad pro evaluační činnost.  
Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné podmínky – věcné vybavení 

prostředí, výzdoba, připravenost pomůcek. Děti mají dostatek času pro spontánní hru, mají 
možnost hru dokončit, či v ní pokračovat. Je dbáno na soukromí dětí, děti mají možnost se během 
činností podle potřeby uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se hry a rovněž je jim dána možnost 
se opět dle vlastní volby zapojit. Plánování činností pedagogů vychází z potřeb a zájmu dětí, jsou 
respektovány jejich potřeby a možnosti.  

Ve třídách není nikdy překročen maximální počet dětí. Spojování tříd během dopoledního 
programu je maximálně omezeno. Dochází k němu z pravidla jen z důvodu nízkého počtu dětí v 
době prázdnin nebo z důvodu omezených personálních podmínek školy (nemoc, dovolená, DVPP, 
apod.)  
a to pouze v odpoledních hodinách. Ranní a dopolední program je vždy zajištěn učitelkou, která na 
dané třídě vykonává pedagogickou práci.  
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REŽIM DNE VE TŘÍDÁCH MŠ 

 

6:30 – 8:00 hod. RANNÍ HRY DĚTÍ  

8.15 – 8.30 hod. RANNÍ PROTAHOVÁNÍ CELÉHO TĚLA  

8.30 – 9.00 hod. DOPOLEDNÍ SVAČINA 

9.00 – 9.30 hod. 
ŘÍZENÁ ČINNOST V  
INTEGROVANÝCH BLOCÍCH 

9.30 – 11.30 hod. POBYT VENKU  

11.30 – 12.00 hod. OBĚD 

12.00 – 14.00 hod. ODPOČINEK 

13.00 – 14.00 hod. 
AKTIVITY PRO NESPAVÉ DĚTI 
A PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU 

14.00 – 14.30 hod. ODPOLEDNÍ SVAČINA 

14.30 – 16.30 hod. ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÉ ČINNOSTI   

 

 6.30 – 8.15 hod - hry, individuální práce s dětmi 

 8.15 – 8.30 hod - zdravotně preventivní pohybové aktivity 

 8.30 – 9.00 hod - svačina 

 9.00 – 9.30 hod - rozvíjení jazyka a řeči, motorických dovedností, 

o předmatematických představ, hudební, výtvarné, pracovní, dramatické  

o a literární činnosti, hry a činnosti dle individuálního zájmu dětí                      

 9.30 - 11.30 hod - pobyt venku – seznamování dětí s přírodou, rozvoj znalostí 

 11.30 - 12.00 hod  - oběd 

 12.00 - 14.00 hod - odpočinek dle individuální potřeby dětí, klidové aktivity, logopedická   

 prevence a individuální péče 

 14.00 - 14.30 hod  - svačina 

 14.30 - 17.00 hod - hry, individuální práce s dětmi, didakticky cílené činnosti, odpolední  

 zájmová činnost 
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HRY 

 
 spontánní hry jsou zařazovány průběžně ve všech částech dne, prolínají se činnostmi řízenými 

učitelkou ve vyváženém poměru se zřetelem na věk dětí a jejich individuální potřeby 
 didakticky cílené činnosti vycházejí z třídních vzdělávacích programů, jsou řízeny učitelkou, 

probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky  
s dětmi. Vycházejí z potřeb a zájmů dětí při vzájemném propojení jednotlivých vzdělávacích 
oblastí - citové a sociální, smyslové a poznávací, pohybové a estetické 

 

POHYBOVÉ AKTIVITY 

 
Třída Žabiček nabízí nejmenším dětem velký prostor pro pohybové aktivity. Je vybavena 
různorodým náčiním a pomůckami, které se soustavně obnovují. Třída Myšiček je menší, 
s možností využití tělocvičny školy pro náročnější pohybové aktivity. 
 
Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne: 

 před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové 
činnosti, zdravotní cvičení s náčiním doprovázené slovem, nebo hudbou 

 hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení 
 při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry, překonávání 

přírodních překážek 
 odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně 

pohybové činnosti 
 minimálně 1x týdně řízené TV činnosti 

 
 

POBYT VENKU, VENKOVNÍ AKTIVITY (VA) 

 
Pobyt venku je organizován v době od 9:30 hod. – 11:30 hod. Využíváme sportovní areál za budovou 
školy (jízda na odrážedlech, míčové hry, kreslení křídami aj.) a okolí obce. Učitelky vždy před POV 
prověří bezpečnost terénu a nezávadnost nářadí, které mají děti k dispozici. Vše je upravováno  
a průběžně udržováno pro bezpečné VA. V zimních měsících s dětmi bobujeme, sáňkujeme  
a zařazujeme hry se sněhem. Při VA se také zaměřujeme na poznávací činnosti a pozorování. Pro 
bezpečnost mají děti k dispozici reflexní vesty. 
Organizace VA je dle věku dětí a počasí. V letních měsících je provoz přizpůsoben VA  
v ranních hodinách. VA je zkrácen nebo vynechán pouze mimořádně při nepříznivém počasí (silný 
déšť, vítr, silný mráz pod -10°C). 
Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní: 
- sezónní činnosti 
- tvořivé, praktické a kognitivní činnosti 
- pohybové a sportovní hry s náčiním 
- turistika 
  

ODPOČINEK DĚTÍ 

 
K odpolednímu odpočinku slouží v obou třídách herna, kde se rozmístí lehátka. Odpočinek 

je organizován v době od 12:00 hod. – 14:00 hod. Všechny děti se převlékají do pyžamek, které si 
berou jednou za týden (pátek), nebo dle potřeby na vyprání domů. Povinný odpočinek  
a relaxace je při čtení pohádek, nebo poslechu CD pro všechny děti. Zpravidla v druhém pololetí, 
pokud starší děti neusnou, využíváme tuto dobu na předškolní přípravu – grafomotorické cviky, 
práci v pracovních sešitech, kreslení, skládání PUZZLE aj.  
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Klidové činnosti jsou organizovány tak, aby se spící děti nerušily. Během odpočinku mohou 
jít děti na WC samy dle potřeby. Učitelka probouzí děti, poté si děti upraví svoji postýlku, pyžamko, 
společně chodí na WC a myjí si ruce. Každé dítě má svoje lehátko, lůžkoviny jsou uloženy na lehátku. 
Místnost je neustále větraná ventilací. 
 
 

STRAVOVÁNÍ DĚTÍ 

 
Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní kuchyní dle stravovacího řádu, 

zpravidla mezi jednotlivými jídly jsou tříhodinové intervaly. Pokud je dítě přítomno v době podávání 
stravy, vždy se stravuje. Vaří se zde chutně a zdravě. Součástí budovy ZŠ a MŠ je i jídelna, kde se 
děti stravují v určenou dobu. Děti jsou vedeny k samostatnosti, obsluhují se samy podle toho, jak 
jim strava  
a obsluha vyhovuje. Mladší děti jedí lžící, starší příborem. Násilně děti nutit do jídla je nepřípustné! 
Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70°C. Strava je připravována podle hygienických 
norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny. 
 

 

DOBA ZAHÁJENÍ PODÁVÁNÍ STRAVY 

 
9:30 – 9:00 hod. dopolední svačina 
11:30 – 12:00 hod. oběd 
14.00 - 14.30 hod. odpolední svačina 
 

PITNÝ REŽIM 

 
Ve třídách je celodenně k dispozici nádoba na vodu a čaj, šťávu. Děti mají možnost v průběhu 
celého dne se napít dle vlastní potřeby, pití si nalévají do vlastních hrnečků. Učitelky dohlíží na 
přijímání tekutin dětí. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin i během celého pobytu 
venku. Nádoby na nápoje doplňují učitelky, mytí nádob a hrníčků k pitnému režimu zajišťují 
provozní zaměstnanci. 

 

OTUŽOVÁNÍ A OZDRAVNÁ OPATŘENÍ 

vzduchem: 
- pravidelné krátkodobé a intenzivní větrání tříd v průběhu dne 
- vytápění školky na přiměřenou teplotu 
- dostatečný pobyt venku 
- vhodné oblékání na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí) 
- děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci 
vodou: 
- hry s vodou na sportovišti za budovou školy 
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VI. Krizové opatření vzhledem k situaci Covid 19 – distanční 

výuka 

Vzhledem k mimořádné situaci Covid 19 stanovuje od 1. 9. 2020 novela školského zákona          

č. 349/2020 Sb. § 184a1 zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí ve 

školách. Mateřské školy tak mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

(domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká 

dětí plnících povinné předškolní vzdělávání! Distančně se vzdělává z důvodu krizových či 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost 

většiny (více než 50%) předškoláků z MŠ. A k tomu je nutná vaše spolupráce. 

Distanční vzdělávání se neposkytuje, pokud předškoláci do MŠ nechodí například kvůli 

neštovicím, střevní viróze, pokud ředitel ZŠ a MŠ rozhodne o omezení nebo přerušení provozu 

nebo je MŠ uzavřena například z důvodu rekonstrukce. 

PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY 

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem MŠ. 

Pokud tato situace nastane, obdrží zákonní zástupci 1x týdně materiály k právě probíranému 

tématu. Práce dětí budou rodiči dokumentovány. 

 

ON-LINE VÝUKA = VÝUKA NA DÁLKU 

Synchronní on-line výuka – učitel je propojen s dětmi ve stejném čase a pracují na stejném 

úkolu. (V MŠ si dovedu představit, že si děti on-line zazpívají písničku, určí první hlásky ve 

slově apod.) 

Asynchronní on-line výuka – děti pracují v jimi zvoleném čase a vlastním tempem na úkolech 

zadaných učitelem a v on-line prostoru se nepotkávají. 

OFF-LINE VÝUKA 

K off-line výuce není zapotřebí internet a digitální technologie. Může jít o vyplňování 

pracovních listů, výtvarné činnosti atp. Zadávání úkolů může probíhat písemně, telefonicky, 

ve specifických případech i osobně. 

KONZULTACE 

Cílem individuálních konzultací je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval 

přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Konzultace musí být dostupné všem, může jít o 

telefonické hovory, on-line chat, e-maily či ve specifických případech osobní konzultace za 

dodržení všech hygienických pravidel a nařízených opatření. 
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ABSENCE DĚTÍ PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 

Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. (Jednoduše řečeno je 

jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo.) Nepřipojení se  k on-

line přenosu je považováno za absenci. 

Omlouvání absence je stejné jako při prezenční výuce.  

 

VII. IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 
 

HYGIENA DĚTÍ 

 
Hygienické zařízení školy je v souladu s přílohou č. 1 bodu 5 vyhlášky č. 
410/2005 Sb., a to tak, že: 
- pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo 
- umyvadla jsou umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 
cm nad podlahou 
- umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah 
dětí 
 
Děti chodí do umývárny společně. Vstup do umývárny se nachází na chodbě, z toho důvodu 
pokud používá dítě WC, či umývárnu individuálně, dohlíží na bezpečnost i školnice. 
 

ZPŮSOB A INTENZITA VĚTRÁNÍ 

 
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší: 
- ráno před příchodem dětí na třídu intenzívní vyvětrání 
- v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání 
- během odpoledního odpočinku dětí 
 

TEPLOTA VZDUCHU 

 
Denní místnosti minimálně 20°C, optimálně 22 ± 2°C, maximálně 28°C. Prostory jsou vytápěny 
na 20°C až 22°C. Kontrolu teploty vzduchu zajišťuje školnice, každá třída je vybavena 
nástěnným teploměrem. 
 

OSVĚTLENÍ 

 
Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem. Ochranu před oslněním 
zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé. 
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VIII. Zásobování pitnou vodou 
 
Vodu odebíráme z veřejné vodovodní sítě. 
 

IX. Způsob zajištění výměny a skladování prádla 
 
Praní a žehlení prádla, zajišťuje školnice v MŠ. Zodpovídá za výměnu prádla, správnou 
manipulaci se znečištěným i čistým prádlem. Špinavé prádlo nesmí přijít do styku s čistým 
prádlem, také musí být tříděno na místě k tomu určeném, ne ve třídách a prostorách, kde se 
nachází děti. Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a odnese do prádelny. 
Teprve pak ve třídě převléká čisté ložní povlečení. Čisté prádlo je uloženo  
v 2. patře v čisté a dezinfikované skříni, která slouží pouze pro čisté prádlo. Lůžkoviny se 
převlékají jednou za 3 týdny a perou se v automatické pračce. Prádlo se suší v sušičce  
a ihned se žehlí na vyhrazeném místě. Úklidový prostor se uklízí a dezinfikuje 1x týdně. 
Ručníky se mění 1 x týdně, nebo dle potřeby ihned. Při výskytu infekčního onemocnění se 
ručníky a ložní prádlo vymění ihned a vyperou s použitím dezinfekčního prostředku, 
kontaminované prádlo se vymění a vypere ihned. 
 

X. Hygienicko-protiepidemický režim 
 
Za úklid a dezinfekci v prostorách MŠ zodpovídá školnice, která je dle náplně práce oprávněna 
organizovat veškerý úklid. Školnice udržuje přidělené školní prostory v čistotě  
a pořádku. Provádí každodenní běžný úklid, týdenní úklid a velký úklid. Dle pokynů zástupce 
pro provoz provádí další úklid, (například po malířích), a pokud to provoz školy vyžaduje, úklid 
při mimořádné události. Odpovídá za správné použití dezinfekce a ostatních čisticích 
prostředků. 
 
 

ZPŮSOB A ČETNOST ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ 

 
Denní úklid: 
- setření na vlhko: všech podlah, nábytku, okenních parapetů, rukojetí 
splachovadel, krytu topných těles a klik 
- vynášení odpadků, 
- vyčištění koberců vysavačem 
- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, 
záchodových mís, sedátek na záchodech 
Týdenní úklid: 
- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů 
- umytí kelímků k ústní hygieně 
- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, 
nábytku 
 
2x ročně: 
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- umytí oken včetně rámů 
- umytí svítidel 
- celkový úklid všech prostor školy 
 
 
Malování: 
 
Třídy mateřské školy - 1x za tři roky, v případě potřeby častěji. 
 
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, nebo 
do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů musí být ukládány zvlášť  
a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem. 
 

XI. Hygienická opatření vzhledem k situaci Covid 19 

Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví  

 Požadavky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví zahrnují 

rovinu ochrany veřejného zdraví, předcházení šíření infekčních chorob, povinnosti 

mateřské školy v rovině výše zmíněného a povinnosti zákonného zástupce. 

 Základní informace k součinnosti mateřské školy v případech nařízení na 

celorepublikové úrovni (vydává Ministerstvo zdravotnictví), na lokální – krajské úrovni 

(vydává příslušná krajská hygienická stanice) a případně na základě specifických 

situací vyplývajících z nařízení vlády České republiky. 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je mateřská 

škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná 

mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.  

Dítěti, zákonnému zástupci či zaměstnanci školy s přetrvávajícími příznaky infekčního 

onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění 

(rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční 

nemocí. Pokud u dítěte, zákonného zástupce či zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako 

rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto 

skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné 

praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb). Škola lékaře ani orgán 

státního zdravotního dozoru nekontaktuje!  

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid-19. Tuto 

povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci 
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dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby (§ 7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně 

vyzvednout.  

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti 

Jana Evangelisty Purkyně je za normální, tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.  

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:  

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021: 

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za 

podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 

 Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší 

sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu 

nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci 

dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

 Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je 

neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou 

kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout. 

 Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a 

dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole. 

 

XII. Věcné podmínky 
 
Hračky a didaktické pomůcky 
 
Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití. Hračky pro děti od 
2 do 3 let jsou uloženy ve třídě na vyhrazeném místě. Hračky jsou udržovány v čistotě, jsou 
provozní pracovnicí pravidelně omývány ( panenky, kočárky, kostky, míče…) 
 
Školní zahrada 
 
Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Za čistotu a údržbu školní zahrady 
zodpovídá školnice. V zimních měsících dbá na posyp chodníku, čistí vstupy do MŠ tak, aby se 
předcházelo možnému namrzávání sněhu, vytváření nerovného povrchu. Posypovým 
materiálem je sůl, kterou zajistí školnice před příchodem zimy. Sekání zahrady zajišťuje 
pracovník obecního úřadu. V letních měsících zajišťuje sekání trávy průběžně dle potřeby, 
zpravidla 1x za 14 dnů. Keře stříhá školnice podle potřeby 1- 2x ročně, ořezané větve jsou 
odváženy pracovníky obecního úřadu. Školnice denně před pobytem dětí na zahradě 
kontroluje, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty (injekční stříkačky, ostré 
předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.). Pískoviště jsou přikryta sítěmi proti 
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znečištění zvířaty a jiných nečistot. Výměna písku se provádí po 2 - 3 letech. Pískoviště jsou  
v létě denně vlhčena vodou. Herní, relaxační a sportovní prvky jsou vždy využívány  
s ohledem k věku dítěte. 
 
Povinnosti pedagogických pracovníků: 
 
Ochrana osobních údajů 
- ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
data, údaje a osobní údaje žáků školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků 
a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 
pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje  
a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat 
je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál 
nezpracovávat. 
 
Bezpečnostní přestávka učitelky 
 
Doba učitelek na oddech a bezpečnostní přestávka je v době klidových činností. O vydání 
Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě. Nově přijímaní 
zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy. 
Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce na chodbě a na webových stránkách školy. 
Za dodržování provozního řádu jsou odpovědni pedagogičtí pracovníci MŠ. 


