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I. Údaje o zařízení:  

 
    Název školy: Základní škola a mateřská škola Holetín  
    Adresa školy: Horní Holetín 178, 539 71 Holetín  
    Telefon: MŠ 739 455 237 – Kamarádi 
                          739 733 101 - Broučci 
                   ZŠ 739 455 235 
                   ŠJ  739 455 236 
    IČO: 709 999 45 
    Ředitel: Mgr. Barbora Černohubá 
    Zřizovatel: Obec Holetín 
 
    Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 
    Kapacita školy: 50 dětí 
    Provozní doba školy: 6:00 – 16:30 hodin 
    Využití mateřské školy pro další aktivity: 

- není 
 
II. Režimové požadavky 
  
    Režim dne jsou učitelky povinny přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole 
je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a 
neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.  
  
a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8:00) předem hlásit, rodiče jsou 
povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je 
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 



 
b) 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.  
 
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého 
dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 
zájmů dětí. 
 
d)        Pohybové aktivity:     
-          denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,  
relaxační) a pohybové hry 
- průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti  
- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku 
 
e) Pobyt venku: dle počasí dopoledne 9:15 – 11:15 hodin, odpoledne po odpočinku do 
odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se 
neuskutečňuje při mrazu pod – 10 st., při silném větru, dešti a při inverzích. 
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky  
Údržba školní zahrady: pravidelně dle aktuálních potřeb 
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a 
pohybovou aktivitou. 
 
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 - 45 min. 
odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku (předškoláci) 
vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (předškolní příprava, klidné hry). Lehátka jsou 
stále rozložena v ložnici. Jejich stlaní a provětrávání pyžam zajišťují učitelky. 
 
g) Stravování: 
- vlastní strava připravená ve školní kuchyni 
- svačiny se podávají v době od 8:30 do 9:00, odpoledne od 14:00 do 14:15 hodin – 
kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti po svačině odnáší nádobí na 
místo k tomu určené 
- obědy se vydávají od 11:15 do 11:45 hodin, polévky a hlavní jídlo na talíře připravuje 
kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po 
obědě si po sobě uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým 
dětem pomáhají dle potřeby učitelky. 
 
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici tekutiny ve džbánu, plastovém barelu, ze 
kterého si mohou samy nalévat (zajišťuje kuchařka) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití, 
nádobu doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné 
šťávy, vitamínové nápoje, voda,… 
 
i) Otužování: 
- pravidelné větrání tříd 
- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 
- dostatečný pobyt venku 
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
 
 
 
 
 
 



III. Vzdělávání dětí mladších tří let 
 
a)             Podmínky pro vzdělávání  
Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole 
zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i 
materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání.  
 
b)            Věcné podmínky  
Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro 
odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro 
předškolní vzdělávání.  
 
c)             Hygienické podmínky  
Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny 
(viz vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů).  
Pro zajištění osobní hygieny dětí jsou k dispozici nočníky (zajištěno jejich adekvátního 
vymývání a dezinfekce). 
Přebalovací stůl a odpadkový koš s nožním ovládáním.  
Police na ukládání plenek a vlhčených ubrousků, krémů či zásypů.  
 
d)          Životospráva 
V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s 
individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). 
 
e)          Personální podmínky  
Je optimálně využita maximální možná výše úvazků pedagogických pracovníků. Rozpis 
přímé pedagogické činnosti pedagogů je stanoven tak, aby bylo možné co největší souběžné 
působení pedagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne. Pro 
personální posílení mateřské školy je využívána pozici asistenta pedagoga z projektu OP 
VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ. Asistent 
v mateřské škole pomáhá učiteli mateřské školy v oblasti sebeobsluhy, zajištění bezpečnosti a 
individuálních potřeb dětí.  
 
f)           Organizace vzdělávání  
Z hlediska organizačního zajištění chodu umožňujeme dětem zejména individuálně 
přizpůsobený adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a 
stravování. V souladu s právními předpisy zohledňujeme počet dětí ve třídě mateřské školy. 
Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitele mateřské školy.  
 
g)          Stravování  
Při přijetí dítěte do mateřské školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte je stanoven 
způsob a rozsah stravování dítěte, a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v 
mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na stravování formou 
přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské 
škole. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních 
limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování).  



Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1, 
vyhlášky o školním stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné 
přizpůsobit podle jejich individuální potřeby.  
 
h)            Bezpečnostní podmínky  
Se zajištěním bezpečnosti úzce souvisí již výše zmíněné podmínky, jejichž optimální 
nastavení může eliminovat případná bezpečnostní rizika. Při zvýšení počtu dětí při 
specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí 
náročném na bezpečnost určí ředitel mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího 
pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá 
k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává 
činnost mateřské školy. Je zajištěno, aby se děti mladší tří let vzdělávaly nejvýše ve druhém 
nadzemním podlaží. Děti ve věku od 2 do 3 let jsou skupinou osob se zvýšeným požárním 
rizikem.  

 
IV. Způsob nakládání s prádlem 

- Výměna prádla: ručníky se vyměňují každý týden a v případě potřeby i častěji, na 
jejich výměnu dohlíží učitelka. Povlečení se vyměňuje po 3 týdnech, výměnu provádí 
uklízečka. Pyžama dětí rodiče vyměňují po týdnu. 

- Způsob praní prádla: praní prádla provádí uklízečka. 
- Manipulace s prádlem: prádlo se skladuje v samostatné a větratelné skříni, na vše 

dohlíží uklízečka. 
 
V. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění) 
      - na teplotu vzduchu dohlíží školnice v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. 
      - kontrolu teploty vzduch provádí školnice 
      - režim větrání – několikrát denně dle aktuální potřeby, za nepříznivých meteorologických 
podmínek po dobu nezbytně nutnou. 
 
VI. Režim úklidu (zajištění v souladu s § 22, vyhlášky č. 410/2005 Sb.) 
 
 
 
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2022 
 
 
 
 
V Holetíně dne 12. srpna 2022                                                   
                                                                                                     Mgr. Barbora Černohubá                                                                        
                                                                                                      ředitelka školy                                                                                     
 


