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Údaje o zařízení 

Základní škola a mateřská škola Třebíč, Na Kopcích 342 

Na Kopcích 342 

IČ: 67 008 381 

 

Údaje o zařízení 

▪ zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Prostředí v mateřské škole 

je uzpůsobeno věkovým a fyzickým zvláštnostem dětí ve věkovém rozpětí 3  - 6 let 

případně pro děti starší s odloženou školní docházkou. 

▪ doplňuje přirozenou rodinnou výchovu, její specifika a zaměření, respektuje plně 

Úmluvu o právech dítěte s ohledem na své specifické postavení, opírá                           

se o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku 

▪ zabezpečuje fyzický, psychický a sociální rozvoj, chrání před jakýmkoliv tělesným             

či duševním násilím 

 

Typ zařízení: 

Zařízení s celodenním provozem. 

 

Provozní doba: 

6:00 – 16:00 

 

Režim dne 

Je volný, přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, 

jejich věkové zvláštnosti a potřeby. Je uzpůsoben skladbě dětí, programu třídy, potřebám 

rodičů. Konkrétní znění viz Školní řád MŠ. 

 

Spontánní činnosti  

Probíhají po příchodu dětí do 8,40 (do svačinky), při pobytu venku a v odpoledních hodinách 

před odchodem domů.  

 

Činnosti řízené pedagogem 

Probíhají po celý den, případně při pobytu venku, u starších při odpoledních činnostech 

(respektují se potřeby a zájmy dětí). Při těchto činnostech jsou doporučovány metody, které 

vedou děti k jejich samostatnosti, uvědomování si sami sebe, respektují jejich individuální 

potřeby a vedou děti k plnému začlenění do skupiny a v budoucnu pro úspěšné zvládnutí 

základní školy. 



Pohybové aktivity 

Mateřská škola je vybavena nářadím a náčiním pro potřeby pohybu, školní zahrada skýtá 

prostor pro pohybovou aktivitu všech věkových skupin předškolního věku (viz Provozní řád 

školního hřiště-zahrady).V herně před dopolední svačinkou – tělovýchovná chvilka. V rámci 

řízených činností – skupinová činnost s náčiním, pohybové hry s hudbou či slovem, 

psychomotorické hry. 

 

Pobyt venku 

Je organizován mezi 10,00 – 11,15 podle věku dětí, počasí, stavu ovzduší, v příznivém počasí           

i odpoledne. V letních měsících je provoz organizován tak, aby byly činnosti přenášeny ven. 

Pobyt venku je krácen či zcela vynechán při velmi nepříznivém počasí, mrazu pod -10°C, 

klimatických podmínkách, či smogové situaci. Pro pobyt venku je využívána školní zahrada            

a blízké okolí školy. Při pobytu venku jsou využívány jak spontánní , tak řízené činnosti, které 

doplňují téma projektu.  

▪ Areál školní zahrady je oplocen, skýtá travnaté prostory pro pohyb, věž, pískoviště, 

skluzavka, houpačky, herní sestavy, trampolínu, pružinové houpadlo, závěsnou 

houpačku, zahradní domeček, lanový prvek balanční, prohazovací lezítko, tabule pro 

kreslení křídami, autíčko (viz Provozní řád školního hřiště-zahrady). 

▪ Travnatý porost je v letních měsících pravidelně sečen a keře dřevin jsou pravidelně 

udržovány dle potřeby minimálně 1x ročně.  

▪ Pískoviště na školní zahradě je v létě vlhčeno vodou, je zakrýváno ochrannou plachtou 

proti znečištění. 

▪ V letních měsících mají děti na hlavách pokrývky hlavy, doporučujeme rodičům děti 

vybavit slunečními brýlemi a natírání ochranným krémem s UV filtrem. Je zajištěno 

dostatek tekutin. Pískoviště je chráněno plachtou. 

 

Odpočinek 

Vychází z individuálních potřeb dětí. Na škole je stanovena doba pro aktivní odpočinek     

od 12:15  do 13:45 hod. Při čtené či reprodukované pohádce odpočívají všechny děti. Dětem 

s nižší potřebou spánku je poté umožněna činnost u stolečku. Své osobní hygienické potřeby 

mají možnost kdykoliv uspokojit. Lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou uložena v dobře 

větratelné místnosti. 

 

Stravování 

Strava je připravována ve školní jídelně základní školy, poté v termonádobách přepravena   do 

výdejny mateřské školy. Doba podávání stravy je neměnná (viz Školní řád MŠ). Časový 

odstup mezi jídly je maximálně do 3 hodin. 

Kuchařka jídlo vydává, děti jsou vedeny k samostatnosti, starší se obsluhují samy, mladším 

pomáhá učitelka a provozní pracovnice. 

Pracovnice ŠJ je proškolena o hygienických normách. Strava je připravovaná podle 

hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován 

spotřební koš. 

 

Pitný režim 

Od 7 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. To se dle potřeby po celý den doplňuje 

do nerezových várnic, ze kterých se děti mohou samostatně obsloužit nalitím do čistého 

hrníčku. O čisté sklo k pitnému režimu se stará pracovnice kuchyně. Nápoje jsou obměňovány 

– ovocné čaje, ovocné nápoje, voda aj. 

 

 



 

Způsob nakládání s prádlem 

Lůžkoviny, ručníky, utěrky a pracovní oděv kuchařky se perou v mateřské škole. Dětská 

pyžama se obměňují 1x za 14 dní nebo podle potřeby (perou rodiče). Čisté prádlo je ukládáno 

do polic ve skříních. Špinavé prádlo se skladuje odděleně. 

▪ Povlečení se povléká 1x za 21 dnů 

▪ Po vyprání se vyžehlí a vyvětrá, než je uloženo do určených polic. 

▪ Police na čisté prádlo se 1x měsíčně otírají desinfekčním roztokem 

▪ Pracovní oděv je vydán pracovnici ze ŠJ 

 

Ozdravná opatření 

Pravidelně je sledována teplota ve třídě (neměla by přesahovat 22°C v metrové výšce). 

Pravidelně dochází k přímému větrání třídy, to je také závislé na teplotě venku. 

▪ Je dodržován dostatečný pobyt venku i v zimních měsících 

▪ Větrá se při cvičení TV 

 

Provozní a prostorové podmínky 

▪ Škola má pitnou nezávadnou vodu 

▪ Denní režim respektuje potřeby a věkové zvláštnosti dětí 

▪ Prostorové podmínky splňují dané normy  

▪ Lehátka se po provětrání ukládají na větrané místo, pyžama do osobních kšíků  

▪ WC a umývárny mají vybavení odpovídající všem hygienickým požadavkům  

 

Úklidové činnosti   

Denní činnosti 

▪ Vytírání šaten a sociálního zařízení, desinfekce záchodků (případně dle potřeby) 

▪ Vytírání a vysávání třídy, utírání prachu za vlhka, roznos a přestýlání lehátek, 

vynášení košů, větrání 

▪ Umývání stolů po svačince, po obědě, vytírání třídy, šatny 

▪ Odvětrání lehátek a pyžam, jejich úklid 

▪ Vytírání šaten, chodeb, vynesení odpadků 

Týdenní a jiné termíny (do 1 měsíce) 

▪ Úklid šaten a WC učitelek, výměna ručníků, úklid šatny a WC správních zaměstnanců, 

vysmýčení pavučin, úklid prádelny, umývání vnitřních dveří 

▪ Celkový úklid třídy, utírání prachu za vlhka s odsunem skříní, pod radiátory, 

sprchování květin 

▪ Převlékání ložního prádla (21 dnů) 

▪ 2x ročně umývání světel, 2x oken bez šroubování, 2x umývání vchodových dveří, 

      1x celkové umývání oken  

Nárazové práce – po malířích, odhrnování sněhu, sypání chodníků, celková kontrola budov 

v rámci BOZP prověrek, sklady a práce dle pokynu ředitelky školy. 

 

Čistící prostředky jsou ukládány mimo dosah dětí, v úklidových komorách, které jsou 

odvětravatelné a uzamykatelné. Sklady čisticích prostředků jsou kontrolovány a čistící 

prostředky jsou evidovány, vydávány podle potřeby. 

 

Teplota vzduchu 

Vytápění školy je na dálku, řízené počítačem. Ve třídách jsou umístěny nástěnné teploměry  

ve výšce do 1,2 -  1,5 m nad zemí. Ve třídách je teplota 20 – 22°C, teplota povrchu podlahy 

neklesá pod 19°C. Rozdíl není větší než 3 stupně. Při odpočinku nesmí teplota klesnout           



pod 18°C.  Na WC je teplota 19°C. V zimních měsících při mimořádně chladných dnech             

(- 15°C ) nesmí teplota klesnout pod 18°C (po 3 dny maximálně) a pod 16°C (povolen pouze     

1 den). 

 

Osvětlení 

Škola je vybavena zářivkami, v prostorách pro trvalý pobyt je vyhovující denní osvětlení. 

Umělé osvětlení učebny a herny – 300 luxů. Malé přilehlé prostory - 100 luxů. 

 

Pracovní podmínky 

Odpovídají normám. Práce ve výškách – nad zemí 1,5 m – bude prováděna za asistence jiného 

zaměstnance. Práce u počítače nepřesáhne 2 hodiny, poté bude přerušena na 10 minut. 

Pracovníci pokud budou používat rukavice více jak 1 hod, musí po 1 hodině rukavice 

svléknout a ošetřit ruce ochranným krémem. 

 

Prostorové podmínky 

V celém areálu mateřské školy je naprostý zákaz kouření a užívání návykových látek.  

 

 

Provozní řád mateřské školy nabývá účinnosti od 1.9.2022. 

 

 

 

V Třebíči dne 25. 8. 2022 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Vítězslav Bártl 

                                                                                                                    ředitel školy 

 

 


