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Čl. 1.
Škola
Ředitel:
Zástupce:
Typ školy:
Kapacita:
Kapacita:

Mgr. Tomáš Liška
Mgr. Marta Labajová, Veronika Helebrantová
Úplná základní se sportovním zaměřením a přidruženou mateřskou školkou
450, odloučené pracoviště základní škola Na Hamrech 639
100, odloučené pracoviště mateřská školka Na Hamrech 602

TYP ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola je provozována s celodenní péči, s možností docházky dětí v průběhu celého dne. Pokud kapacita školy
není naplněna, jsou zde zařazeny i děti do tří let věku maminek, které pobírají rodičovský příspěvek.

Čl. 2.
Režim dne
PROVOZNÍ DOBA
Zařízení je provozováno denně v době od 6.00 – 16.00 hodin.
VYUŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY
Není.
Režimové požadavky
PÉČE O DÍTĚ
Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika a posiluje
její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte s ohledem na
své specifické postavení, zejména čl. 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání před jakýmkoliv tělesným či
duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a
hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich
spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.
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REŽIM DNE
Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby,
biorytmus a náročnost prováděných činností. Je volný, pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
NÁSTUP DĚTÍ
Probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce s poskytnutím informací o dítěti, jeho zdravotním stavu, příp.
dotazy k činnostem školy, stravování, odpočinku, hygieně, apod.
POHYBOVÉ AKTIVITY
MŠ je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní, školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v průběhu
celého dne.
před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo hudbou, pohybové hry,
psychomotorické hry a prvky zaměřené na relaxaci
pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti
v zimním období – bobování a klouzání na zahradě školy
Nad rámec každodenních aktivit jsou v průběhu roku zařazovány další pravidelné pohybové činnosti – jóga, pohybové hry
v tělocvičně ZŠ.
POBYT VENKU
Je organizován denně mezi 9.30 – 11.30 h dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne. V letních
měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven od ranních hodin. Pobyt venku může být zkrácen
nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace.
Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:
sezónní činnosti
pohybové hry
prvky sportovních her
turistika
jízda na dětských dopravních prostředcích
poznávací činnosti
Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví nezávadnými.
Travnaté plochy jsou pravidelně sekány. Pokos trávy provádí školník v intervalech, které zamezují výskytu kvetoucích
trav. Keře jsou stříhány podle potřeby. Listí je vyhrabáváno 2x do roka. Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu
venku děti nosily letní čepice a pokožka je chráněna krémy s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin.
Vybavenost: 2 pískoviště, altán, trampolína, tabule,místnost pro toalety dětí. Vše je upravováno a průběžně udržováno
pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize zahradních prvků.
Školnik a uklízečky při využívání zahrady denně kontroluje čistotu těchto ploch, případné znečištění nebo výskyt skla,
injekčních stříkaček či jehel, ihned odstraní.
Za údržbu pískoviště, které je určené pro hru dětí, zodpovídá školník. Pískoviště je v létě denně vlhčeno vodou. K výměně
a doplnění písku dochází 1x za 2 roky. Pískoviště je přikrýváno prodyšnou krycí plachtou.
V rámci pobytu venku děti absolvují také tematické vycházky, výlety a exkurse.
Používání ochranných pracovních pomůcek:

pracovní oděv a boty

Čl. 3.
Režim stravování včetně pitného režimu
Způsob zajištění: vlastní jídelna
STRAVOVÁNÍ
Strava je vlastní, připravená ve školní kuchyni. Je plnohodnotná a vyvážená dle příslušných předpisů. Je zachována
vhodná skladba jídelníčku, technologie
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Dětem se podává
dopolední svačina
od 8,30 do 9,00 hod.
oběd
od 11,30 do 12,00 hod.;
odpolední svačina
od 14,15 a od 14,30 hod
Děti jsou vedeny k samostatnosti, starší děti pomáhají při přípravě stolování a obsloužení při svačince, mladším pomáhá
učitelka a provozní zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly je do 3 hodin. Zaměstnanci výdejny stravy jsou proškoleny o
hygienických normách. Strava je připravovaná podle hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je
pravidelně vyhodnocován spotřební koš.
Podávání stravy přizpůsobujeme podle potřeb a aktuální situaci. Nikdy dítě do jídla nenutíme.
PITNÝ REŽIM
V průběhu celého dne je pitný režim zajišťován na každé třídě. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je k
dispozici v uzavřeném termose, z kterého se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se stará
školnice. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, pitná voda.
I při pobytu venku je pro děti připraveno dostatečné množství pití, které zajišťuje kuchařka, nebo školnice, umístěno je
na zahradním stole.

Čl. 4.
Podmínky pohybové výchovy
OZDRAVNÁ OPATŘENÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ
Pobytu venku v zimním období se děti účastní, pokud venkovní teplota neklesne pod –10st. C., pokud venku nevane silný,
nárazový vítr.
Dále se pobyt venku řídí aktuálními informacemi odboru životního prostředí SMO, které monitoruje rozptylové podmínky
a stav škodlivin v ovzduší.
Bezpečnost dětí se sleduje v případě kluzkých ledových povrchů chodníků a komunikací, v případě mokrého a rozbředlého
sněhu. Předpokladem zdravého pobytu venku je vhodné a přiměřené oblečení a obutí všech dětí, za které odpovídají
rodiče. Při zhoršených venkovních podmínkách se děti mohou účastnit pouze krátkodobého přechodu k účasti na akcích,
pořádaných MŠ.
SPONTÁNNÍ HRA
Je zařazována průběžně, v průběhu uceleného dne dle volby dětí.
ČINNOSTI DĚTÍ ŘÍZENÉ PEDAGOGEM
Všechny činnosti dětí probíhají za účasti pedagogické pracovnice. Jinak dle ŠVP PV a TVP PV práce časově přizpůsobena
dětem, jejich aktivitě, zájmu, věkovým a individuálním zvláštnostem. Integrovaná tematická výuka zajišťuje naplněnost a
provázanost všech vzdělávacích oblastí.
V zájmových kroužcích mají děti dle svého zájmu možnost věnovat se pohybovým aktivitám, angličtině a pískání na
flétničky. Tyto činnosti dětem připravují a s nimi pracují jednotlivé pedagogické pracovnice.
SLEDOVÁNÍ TELEVIZE
Děti se dívají pouze na televizní pořady, které jsou určené právě jim – Kouzelná školka, Kostičky jako doplněk ranních
činností, cvičení . Program sledují jen ty děti, které mají zájem pořad sledovat – 1 – 2x týdně. Za nepříznivého počasí je
dětem nabídnutá možnost se dívat na vybranou pohádku na videu.
ODPOČINEK, SPÁNEK
Dětem je umožněn v průběhu dne odpočinek na koberci a. Po obědě v době od 12.15. – 14.15 odpočívají děti při čtené
nebo reprodukované pohádce. Děti mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy mohou uspokojit
samostatně své hygienické potřeby. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, které jim pobyt na
lehátku zkracují ( příprava předškoláků,prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení apod.). Tyto aktivity jsou
organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku.
Po odpočinku dětí v ložnici dochází k vyvětrání lůžkovin a jejich skládání, pyžama se ukládají do kapsáře.
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OZDRAVNÁ OPATŘENÍ
Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání – ráno před zahájením provozu, v době při
pobytu venku a před odpoledním odpočinkem v ložnicích. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.
Podpůrné aktivity:
dechová cvičení, pískání na flétničku
každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti
V létě venku se děti osvěžují v mlhovišti.

Čl. 5.
Úklid a praní prádla








ÚKLID V ZAŘÍZENÍ PRO TRVALÝ POBYT DĚTÍ
se provádí:
denně setřením na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů topných těles a klik; u koberců
vyčištění vysavačem; vynášení odpadků musí být prováděno denně
denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů
nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním umýváren a záchodů
nejméně třikrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel
nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor školy
malováním jedenkrát za tři roky nebo v případě potřeby
Jedovaté látky nejsou na škole používány. Nebezpečné látky jsou skladovány v uzamykatelné místnosti, do které nemají
děti přístup. Provozní pracovnice jsou odborně způsobilé k práci s těmito látkami.
SYSTÉM UMÝVÁNÍ NÁDOBÍ
K umývání a oplachování stolního nádobí v kuchyni je velký nerezový dvojdřez, ve kterém se nejdříve umývá provozní
nádobí a přepravní obaly. V přípravnách u tříd je opět dvojdřez na stolní nádobí. Po každém umývání tmavého nádobí
dojde k provedení dezinfekce dvojdřezu dezinfekčním prostředkem.
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM
Úklid a způsob nakládání s prádlem - § 14 vyhlášky č. 108/2001






Výměna prádla se provádí následovně:
lůžkoviny – 1x za 21 dnů, kdykoli dle potřeby
ručníky - 1x týdně, dle potřeby
pyžama - 1x co týden
Ručníky, útěrky, ubrusy a pracovní oděvy pere školnice ve školní pračce a také je žehlí.
Pyžama a si děti odnášejí k vyprání domů.
Čisté prádlo je uloženo v k tomu určených skříních. Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1x v měsíci se omyjí
regály na čisté prádlo dezinfekčním roztokem.
Škola má pitnou nezávadnou vodu.
Denní režim respektuje věkové zvláštnosti dětí - viz bod 21 Školního řádu
Prostorové podmínky : na jedno dítě ve třídě = 4m², na lehátko=1,7m².
WC i umývárny mají vybavení odpovídající hygienickým požadavkům pro 25 dětí na třídu.
TEPLOTA VZDUCHU
Ve třídách jsou umístěny 1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je 20-22°C a teplota povrchu podlahy
nesmí klesnou pod 19°C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než 3 stupně.
Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26 °C. Na oknech jsou žaluzie na
regulaci slunečního záření.
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Na WC je teplota cca 18°C. V zimním období při mimořádně chladných dnech ( tj.15°C)
nesmí teplota klesnout pod 18°C ( povoleny maximálně 3 dny ) a pod 16°C ( povolen pouze 1 den).
OSVĚTLENÍ
MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení.
PRACOVNÍ PODMÍNKY
Práce ve výškách tj. 1,5m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.
Podle N:V: č. 178/2001 Sb., a podle ustanovení § 12 – práce s počítačem – bude po dvou hodinách práce přerušena a je
stanovena přestávka v délce 5-10 minut.
Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno, pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových rukavicích po
dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření ochranným krémem, vnitřek
rukavic očisti a vysypat zásypem.
ZÁKAZ KOUŘENÍ VE ŠKOLE
Dnem 1.ledna 2006 nabývá účinnosti zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.
V § 8 odst. 1 písm.b) tohoto zákona se stanoví: „ Zakazuje se kouřit ve vnějších i vnitřních prostorech všech typů škol a
školských zařízeních.“

Čl. 6.
Závěrečné ustanovení
Tato směrnice je součástí vnitřních směrnic základní školy.
Směrnice podléhá aktualizaci podle potřeb a změn.
Doplňování a případné změny uvedených ustanovení směrnice provádí ředitel školy.
V Krupce 1.9.2015
Mgr. Tomáš Liška
ředitel školy
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