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I. Údaje o zařízení 
 
Název školy:   Základní škola a mateřská škola, Všestary 
Adresa:         Všestary 57, 503 12 
Telefon:         495 458 158. 727910559 
Ředitel:   Ing. Zarine Aršakuni        
IČO:   750 171 81 
DIČ:   CZ750 171 81 
Odloučené pracoviště: Mateřská škola, Chlum 
Adresa:   Chlum 44, 503 12 Všestary 
Telefon:  720966369 
Zástupkyně ředitelky: Renata Větrovcová  
Učitelky:  Dana Morávková 

Věra Luštíková 
Světlana Jelenová 
Petra Vepřeková 
Mgr. Nikoleta Gyšovová 

Asistentky:  Marcela  Blažková 
Andrea Švagerková 

 
Provozní doba:  6.30 – 16.00 hod. 
Počet tříd v provozu: 3 
Počet zapsaných dětí: 57 
Skladba tříd:  1. třída: děti 2 - 3 leté, 9 dětí 

2. třída: děti 3 -  4 leté, 19 dětí  
3. třída: děti 5 - 7 leté, 19 dětí 

Počet s odkladem školní docházky: 1 
Mateřská škola sdružuje: Školní výdejna mateřské školy 
Adresa:   Chlum 44, 503 12 Všestary 
Telefon:  72584146 
Kuchařka:  Ivana Dvořáková 
Školnice:  Iveta Horáčková 

 
Zřizovatel:  Obec Všestary 
Adresa:  Všestary 35, 503 12 
Telefon:  720966369 



II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY 
 
6.30 – 8.30 příchod  dětí 
 Rodiče přivádějí své dítě do 8.30 hodin ráno a na základě předešlé 

domluvy však mohou rodiče přivést i odvést  dítě kdykoliv během 
dne. Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován 
individuálně přizpůsobený adaptační režim.  

 Spontánní hry:  od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním 
odpočinku - probíhají celý den,  prolínají s činnostmi řízenými 
učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální 
potřeby dětí. 

8.30 – 11.45 cvičení, sebeobsluha, svačina, řízená činnost, pobyt venku 

 Didakticky cílené činnosti:  probíhají v průběhu celého dne formou 
individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, 
vycházejí z potřeb a zájmů dětí. Děti mají dostatek prostoru 
k experimentování, k vlastní i společné aktivitě a nejsou 
přetěžovány. V denním programu je pamatováno na dostatek 
přirozených pohybových aktivit, ale jsou pravidelně zařazovány 
zdravotně preventivní pohybové činnosti a cvičení dětí na nářadích 
ke zvyšování dětské zdatnosti, svalové síly a obratnosti. V letních 
měsících využíváme především školní zahradu a okolí MŠ. V zimních 
měsících se procházíme po okolí, využíváme kopce „Kavkaz“ 
k bobování. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při 
silném větru, dešti a inverzích. 

11.30 – 12.00 hygiena, oběd 

11.45 – 13.45 mladší děti z I. a II. třídy – odpočinek (spánek-děti, které neusnou - 
klidové hry) 
předškolní děti ze III. třídy – relaxační činnost, plánované 
(individuální, skupinové) činnosti řízené pedagogem, vždy se 
zřetelem na individuální potřeby a zájmy dětí ( výtvarné, 
dramatické, hudební, pohybové, práce s Legem, angličtina,  
logopedická péče, vzdělávací činnosti na interaktivní tabuli) 

13.30 – 14.15 hygiena, příprava na odpolední svačinu, odpolední svačina 
14.15 – 16.00 odpolední zájmová činnost, rozchod dětí 
 Pobytové místnosti: Pro děti (herny a třídy) jsou vybaveny 

nábytkem, který     zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku dětí. 
Velikostní typy školního nábytku a ergonomické zásady práce dětí 
vsedě odpovídají příloze č. 2 vyhlášky č. 410/2005 Sb., o 
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých v platném 
znění.  Rozsazení dětí u stolů a židlí různé výšky se řídí pedagog 
jejich tělesnou výškou; dále se přihlíží ke speciálním vzdělávacím 
potřebám, tj. případnému zdravotnímu postižení dítěte. Pedagog 
vždy dbá na to, aby u dětí nedocházelo k jednostrannému zatížení 
svalových skupin. V pobytových místnostech jsou vytvořeny 



relaxační koutky s odpovídajícím vybavením (pomůcky, hračky…) 
umístěným v nábytku dostupné výšky, bezpečně uzavíratelných 
skříňkách, zásuvkách, policích. 

Podlahy V pobytových místnostech a na chodbách jsou opatřeny PVC, 
koberci, dlažbou s protiskluzovou úpravou. 

Lékárnička Je umístěna ve třídě v přízemí. U lékárničky je seznam jejího 
obsahu, který doplňuje pověřený zaměstnanec vždy k zahájení 
školního roku a pak průběžně podle výsledků kontrol a požadavků 
k doplnění. 

Sledování televize Pohádky na DVD, Kostičky a také se v naší MŠ děti hravou formou 
seznámí s počítačem (program pro předškolní děti „Těšíme se do 
školy“, Zvířátka). 

Práce na interaktivní 
tabuli 

programy „Barevné kamínky 

Frekvence zařazení 
během týdne 

program “Zvířátka“ se zařazuje podle zájmu 

Doba trvání 15 minut 
Práce na interaktivní 
tabuli 

v souladu s ŠVP, např.  programy „Barevné kamínky“ 

Doba trvání nejdéle 20 min 
Pohybové aktivity Probíhají denně a jsou zaměřené na vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační cvičení a pohybové hry 
s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí. Zapojení v projektu 
všestranné zdatnosti “ Se sokolem do života“ ve spolupráci s 
Českou obcí sokolskou. 

Pobyt venku Využíváme školní zahradu, děti zde mají k dispozici lezeckou stěnu, 
houpadla, skluzavku, skákacího panáka, prolézací mašinku, 
prolézačku „Pejsek“  a tabuli na  kreslení.  Součástí zahrady je také  
pískoviště, které je po skončení her  zakryto a v létě zavlažováno. 
Pískoviště je 2x do roka přehazováno. Posekání zahrady zajišťuje 
obec. 

Odpočinek a spánek Spánek a odpoč. na lehátku pouze děti do 5-ti let po dohodě  
s rodiči. Pokud neusne, hry ve třídě. Pravidelné větrání místnosti. 
Odpočinek na podložce - děti od 5 –ti let po dohodě s rodiči a podle 
indiv. potřeb dětí. Každodenní rozkládání a ukládání podložek. 
Pravidelné praní podložek. 

Stravování Strava se dováží ze školní jídelny ve Všestarech. Děti se stravují 
v jídelně v přízemí. Střídají se po třídách, mladší a starší. Oběd 
zajišťuje pí kuchařka. Manipulace s potravinami zajišťuje kuchařka, 
učitelky 

Pitný režim Děti mají po celý den k dispozici tekutiny i v termoportu (zajišťuje 
kuchařka). Druh nápojů – převážně čaj, džus, voda. 

Otužování dětí Pravidelné větrání tříd, kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i 
venku, dostatečný pobyt venku. Školnice sleduje vytápění v MŠ, 
redukuje na přiměřenou teplotu. 

Mimořádné události MŠ zajistí následující opatření k předcházení vzniku a šíření 
infekčních onemocnění. Děti, které vykazují známky akutního 
onemocnění, přítomný pedagog odloučí od kolektivu ostatních dětí 
do jiné místnosti (šatna v přízemí pro zaměstnance), kde umístí 



lůžko. Pověřená učitelka pověří dalšího pracovníka MŠ dozorem 
nad dítětem a neprodleně informuje jeho zákonného zástupce 

 
III. ZPŮSOB  NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM 
 
Výměna prádla lůžkoviny – 1x za 3 týdny (v době epidemiologických opatření, 

každý týden)  
ručníky -1x za týden (v době epidemiologických opatření 2x za 
týden)      
pyžama 1x za týden si děti nosí domů 

Praní prádla vlastní v MŠ 
Skladování samostatná skříň (lůžkoviny a ručníky) 

 
IV. Provozní řád školní zahrady – MŠ Chlum 
 
Venkovní vybavení je v souladu s ČSN EN 1176:  

- pískoviště 
- skluzavka 
- houpačka 
- houpadla – zvířátka 
- tabule na kreslení 
- skákací panák 
- průlezka „ Pejsek“ 

Při vybavování MŠ, zahrad i sportovišť mobiliářem jsou od dodavatelů vyžadována platná 
osvědčení o jejich hygienické nezávadnosti vydané Státním zkušebním ústavem. 

Zahrada je v bezprostřední blízkosti MŠ, je uzavřená, oplocená a je přehled o hrajících si 
dětech na uvedené ploše. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle 
toho organizují činnosti tak, aby předcházely úrazům. Učitelky zkontrolují stav herních prvků 
– úrazová prevence. Používání lezeckých stěn, houpadel, skluzavky a prolézaček je pod 
dohledem učitelky. Před ukončením pobytu venku je povinností dětí a učitelek uklidit hračky, 
zamést okolo pískoviště, zakrýt ho plachtou  a upevnit.. Jedenkrát za rok se provádí roční 
revize za účelem zjištění celkového stavu a bezpečnosti zahradního zařízení a případná 
oprava. Děti v letních měsících nosí přikrývku hlavy. Pitný režim zajišťuje do termoportu paní 
kuchařka. 
Při volbě nových rostlin a dřevin vysazovaných na pozemky MŠ je zohledněna ochrana zdraví 
dětí. Dřeviny nesnižují požadované parametry denního osvětlení ve vnitřních prostorách 
budov MŠ. Vzdálenost sázené dřeviny od obvodové zdi je dodržována. Vysazené rostliny a 
dřeviny jsou řádně udržovány. Travnaté plochy jsou sekány  dle potřeby. Sečení, odvoz trávy 
a prořezávání dřevin zajišťuje obec Všestary. Pro vlhčení pískoviště  je zabezpečen přívod 
vody ke kropení  v kvalitě pitné vody z místního vodovodu- zajišťuje paní školnice.  Výměna 
písku se provádí po 2 letech.  
 
Tento provozní řád nabývá účinností dnem 1. 9. 2022 


