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Zásady provozního řádu mateřských škol
(par. 7 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů)

Předmět vymezení:
Mateřská škola

I. Údaje o zařízení
Škola s právní subjektivitou (příspěvková organizace) 
IČO: 70645469
IZO: 600 131 866
IZO mateřské školy: 107621029/02
Telefon, fax: 554641746, 602189011
E-mail: steuerova@zsjindrichov.cz
Webová adresa: http://www.zsjindrichov.cz
Adresa MŠ: 793 83 Jindřichov 506
Adresa MŠ: 793 99 Vysoká 81
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Zřizovatel zařízení
Obec: Jindřichov
právní forma Obec (obecní úřad), IČO: 00296074 
793 83 Jindřichov č. 58

Ředitelka zařízení, jméno, příjmení, adresa
Mgr. Zlata Steuerová, MBA
telefon: 554 641 746

II. Popis zařízení:

Typ a provozní doba
Mateřská škola v Jindřichově je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu
pro děti od 6.00 do 16.00 hodin.

Mateřská škola ve Vysoké je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro
děti od 6.30 do 15.30 hodin.

Kapacita

Mateřská škola v Jindřichově má kapacitu 60 dětí. Mateřská škola ve  Vysoké má kapacitu 13 dětí.
Vzdělávání v mateřské škole probíhá ve 3 ročnících. Do 1. třídy jsou zařazeny děti ve věku od 2 do 4
let, do 2. třídy děti od 4 do 6 let. V MŠ Vysoká do třídy jsou zařazeny děti ve věku od 2 do 6 let. 

- 1. třída „U sluníčka “
- 2. třída „ U duhy “
- 3. třída „ U dráčka“  - MŠ Vysoká

III. Režimové požadavky
Nástup dětí 

a) Zákonní zástupci předávají dítě učitelkám mateřské školy v době určené pro jejich příchod:
MŠ Jindřichov od 6.00 do 8.00 hodin. Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem,
MŠ Vysoká od 6:30 do 8:00 hodin. Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem.

b) Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání, tj. v době od 12.00 hod. do 12.30
hod., nebo po 14.00 hod. Je možné dohodnout se na individuální době vyzvedávání, vždy však
do ukončení provozu:
MŠ Jindřichov – do 16.00 hodin,
MŠ Vysoká -  do 15.30 hodin.

Režimy dne

MŠ Jindřichov – třída U sluníčka
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06:00 - 08:00 hodin scházení dětí, volné hry, výtvarné a pracovní činnosti, individuální rozhovory
08:00 - 09:00      hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, taneční a pohybové
aktivity,
                             svačina  
09:00 - 09:30     hodin řízená činnost k danému tématu
09:30 - 11:30     hodin příprava na a pobyt venku
11:30 - 12:00 hodin hygiena, oběd, příprava na spánek
12:00 - 14:15 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku
14:15 - 16:00 hodin odpolední svačina, zájmové činnosti

MŠ Jindřichov – třída U duhy

06:00 - 08:00   hodin scházení dětí, volné hry, výtvarné a pracovní činnosti, individuální rozhovory
07:00 - 08:00    hodin logopedická průprava Povídálek - hry zaměřené na rozvoj fonematického
sluchu,                   artikulační a dechová cvičení, grafomotorika                                                      
   08:00 - 09:00   hodin komunitní kruh, společné cvičení, pěvecké činnosti, pohybové a taneční hry,      

                           svačina                                    

09:00 - 09:30    hodin řízená činnost k danému tématu

09:30 - 11:30    hodin pobyt venku
11:30 - 12:00 hodin hygiena, oběd, příprava na spánek
12:00 - 14:15 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku
14:15 - 16:00 hodin přechod do třídy U sluníčka - odpolední svačina, zájmové činnosti

MŠ Vysoká

06:30 – 08:45 hodin scházení dětí, volné hry podle jejich volby a přání, individuální rozhovory, 
komunitní kruh, společné cvičení, svačina, hygiena 

08:45 – 09:30 hodin řízená činnost k danému tématu, pěvecké, výtvarné a pracovní činnosti 
09:30 – 11:30 hodin pobyt venku- spontánní a řízené činnosti, pohybové aktivity, seznamování s 

přírodou 
11:30 – 12:15 hodin hygiena, oběd, příprava na spánek 
12:15 – 14:15 hodin poslech pohádky, spánek a odpočinek na lůžku, klidové aktivity 
14:15 – 15:30 hodin odpolední svačina, zájmové činnosti a aktivity zaměřené především na hry 

Denní režim při vzdělávání dětí:

Příchod v jinou dobu dohodnou s učitelkami předem, základní denní režim je orientační, mateřská
škola může organizovat školní výlety, divadelní a zábavná představení a další akce související 
s výchovně vzdělávací činností školy, kdy je režim pozměněn. O uskutečnění těchto výletů a dalších
akcí informuje zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.
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Hra
Ranní hry a činnosti
Během příchodu si děti hrají kolektivně nebo individuálně dle vlastního výběru. Učitelka nabízí hru
nenásilnou formou, individuálně s dětmi hovoří a naslouchá jejich sdělením. Ke hře jsou využívány
koutky, stavebnice na koberci i u stolečků, rozvíjí se společná hra starších 
a mladších dětí. Pokud je dítě nerozhodné a neví s čím si hrát, je ostýchavé, pomáhá učitelka s
výběrem aktivity, která by ho zaujala, zároveň nabízí činnosti na rozvoj grafomotoriky, pracovní či
výtvarné. Snažíme se vytvářet kamarádské prostředí, kolektiv tmelit a potlačovat projevy agresivního
chování vůči kamarádům.

Pohybové aktivity
Pohyb je nedílnou součástí každého dne a děti pohybové aktivity samy vyžadují. Dopoledne jim
nabízíme ranní cvičení, kam zařazujeme zdravotní cviky, cvičení na správné držení těla, 
s míči a náčiním, rytmizaci, hudebně pohybové hry, apod. MŠ Jindřichov je zapojena do celoročního
projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky pod záštitou České obce sokolské. Ke cvičení
využíváme prostory třídy, při pobytu venku využíváme ke cvičení a pohybovým hrám a činnostem
multifunkční hřiště, dopravní hřiště i fotbalové hřiště.

Pobyt venku
Délka pobytu je individuální (podle počasí), v případě velmi nepříznivého počasí může být zkrácena
nebo pobyt zcela zrušen, v letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Děti využívají
přírodní terén zahrady i multifunkční hřiště, zdokonalují svou zručnost a obratnost při používání
průlezek a  při sportovních disciplínách, se kterými se seznamují, plní tematické úkoly zaměřené na
pozorování a zkoumání jevů. K volné hře využíváme 2 pískoviště, týpí a prostory školní zahrady se
vzdělávacími prvky. 

Odpočinek
Každá třída má samostatnou ložnici vybavenou stále rozloženými lehátky, se kterými není potřeba
manipulovat v průběhu dne. Děti obou tříd si po obědě čistí zuby, převlékají se na židličce do pyžama
a odcházejí na lehárnu, kde poslouchají pohádku nebo četbu na pokračování. Starším dětem s menší
potřebou spánku nabízíme klidné aktivity u stolečku, kterými neruší spící děti.

Stravování

Děti přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole mají právo denně odebrat dopolední
přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Tekutiny, které děti během svého pobytu v mateřské škole
děti konzumují v rámci „pitného režimu“, připravuje provozní pracovnice přímo v zařízení MŠ.

Viz. příloha Provozní řád jídelny v MŠ

Pitný režim
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V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici
nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, minerálky, pitnou vodu), které jsou
připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů
nápojů. Děti požívají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu
podle vlastního pocitu žízně.

Otužování

Od roku 2020 je v prostorách zahrady MŠ nainstalováno rosiště za účelem osvěžení a otužování dětí
v letních měsících.

 IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu

Způsob a intenzita větrání a vytápění

Větrání

Pomocí ventilačních oken v průběhu celého dne, aby se obměňoval vzduch ve třídě.

Dbát na větrání především při pohybových aktivitách a cvičení.

Osvětlení

Vyhovující denní i umělé osvětlení. Na oknech jsou žaluzie, manipulují s nimi výhradně pouze
zaměstnanci. Stěny jsou barevně vymalovány (barvy jsou jen jemné odstíny, bez lesklých povrchů).

V. Zásobování pitnou vodou

Zdroj: veřejný vodovod

Kapacitní hlediska: 
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VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Viz příloha: Řád prádelny

VII. Požadavky na hygienicko – protiepidemický režim

Způsob a četnost úklidu a čištění

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 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 hodných 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

Školní řád

Evidence a registrace úrazů
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Lékárnička první pomoci, seznam telefonních čísel, podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při
úrazech a náhlých onemocnění


