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I. Údaje o zařízení 

                        

               

Adresa:                MŠ - Hoštejn 95, Zábřeh 789 01 

Telefon:                          583 443 142 

IČO:                          709 893 38 

Zřizovatel:               obec Hoštejn 

Ředitelka školy:              Mgr. Lenka Pchálková 

Odpovědná osoba pro MŠ:             Ivana Gáliková 

Právní forma:   příspěvková organizace 

Typ zařízení:               s celodenním provozem 

Stanovená kapacita MŠ:              40 dětí 

Provozní doba MŠ:  6,30 – 16,00hod. 

     

II. Režimové požadavky 

 

Nástup dětí:               6,30 – 8,30 hod. 

Ranní hrové činnosti:                       6,30 – 8,30 hod. 

Odpolední hrové činnosti:              14,30 – 16,00 hod. 

Řízené a skupinové činnosti:            8,15 – 10,00 hod. 

Sledování televize:              pouze výjimečně jako doplněk k výchovné činnosti 

Pohybové aktivity:   

Podmínky:                                                                              herna MŠ, školní zahrada, obecní hřiště, tělocvična ZŠ, 

Vybavení: přírodní terén v okolí MŠ, sportovní nářadí v herně 

(lavička, žebřiny, trampolína),  pískoviště, průlezky 

Druh pohybových aktivit:                   ranní cvičení, TV, tělovýchovné chvilky, plavecký výcvik, 

zábavná sportovní odpoledne pro celou  rodinu, vycházky 

do lesa, výlety, hry v přírodě (s míčem, volný běh ….)                                      

Kompenzační prvky:     relaxační cvičení, prvky jógy 

Doba pobytu venku:                                    
      
     

od 10,00 – 11,15 hod. v zimních měsících 

od 9,45 -    11,30 hod. 

od 14,15 – 15,30 hod. v letních měsících 

Způsob využití pobytu venku:     vycházky do lesa, hry na školní zahradě (pískoviště,     

houpačky), hry s míčem na obecním hřišti, dlouhé  

vycházky do přírody s výchovným nebo soutěživým  

úkolem. 

Pozemek využívaný k pohybové 

aktivitě: 

zahrada MŠ, obecní hřiště 

Pískoviště:   o údržbu se starají učitelky MŠ a školnice, pískoviště se 

v letních měsících denně kropí, je kryto plachtou a 

přístřeškem proti slunci, kolem pískoviště se denně zametá 

písek. Písek se mění 1 krát za rok v jarních měsících.   

Údržba zeleně:     podle potřeby zaměstnanci obecního úřad 
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Odpočinek, spánek:     

                

12,00 – 13,00 pro děti s menší potřebou spánku 

12,00 – 14,00 pro mladší děti 

Lehátka:                                                lehátka jsou stabilně umístěna v ložnici, lůžkoviny a 

pyžama zůstávají na lehátkách  

Režim úklidu:     denně setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, 

nábytku, krytu topných těles a klik, u koberců vyčištění 

vysavačem, 

denně vynášení odpadků,   

denně za použití čisticích prostředků  s desinfekčním  

účinkem umytí umyvadel a záchodů,   

jednou za týden omytí omyvatelných částí stěn na 

záchodech,  

dezinfikování umyvadel a záchodů 

třikrát ročně mytí oken (včetně rámů) a svítidel, 

dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy,  

malování podle potřeby                                        

Stravování:  

Příprava stravy:     vlastní ve školní jídelně 

Podávání svačin:              8,15 - 8,45 hod. 14,00 – 14,15 hod. 

Systém podávání svačin:             samoobslužný 

Obědy:                                                 

Doba výdeje pro děti MŠ: 11,15 - 11,45 hod. 

Časový odstup jednotlivých jídel:      3 hodiny 

Samozásobování: V případě samozásobování a darů se jedná o ovoce a 

zeleninu. 

Pitný režim:                                     ráno je nápoj   připravován  v 7 hod. a umístěn na 

viditelném místě ve třídě, děti mají možnost kdykoliv  

během dne o nápoj požádat a nebo se sami napít, pokud  

tuto možnost nevyužijí jsou k tomu personálem vybídnuti, 

nápoj je během dne po třech hodinách obměňován a 

použité sklenice oplachovány personálem. 

Otužování:                                       děti jsou otužovány průběžně v průběhu školního roku 

vzhledem ke klimatickým podmínkám a zájmu rodičů,  

v zimě podnikáme vycházky do přírody a bobujeme,   

v jarních měsících využíváme plavecký areál v Zábřehu   

k předplaveckému výcviku,   

otužujeme děti vodou, sluncem a vzduchem,  

oblékáme je vhodně vzhledem k venkovní teplotě,  

dbáme na to, aby se nepřehřívaly,  

v místnostech udržujeme stálou teplotu 20°C a často 

větráme  

tělovýchovné chvilky doplňujeme o prvky jógy a do  

hudební výchovy zařazujeme hru na flétnu. 
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III. Způsob nakládání s prádlem 
 

 

 

Výměna prádla:               lůžkoviny a pyžama 1 krát za 14 dní, ručníky 1 krát týdně 

nebo podle potřeby 

Způsob praní prádla:                     vlastní prádelna 

Manipulace a skladování:             použité prádlo se odnáší do prádelny, kde se ihned pere,  

čisté se skladuje v prádelníku 

Obaly na jedno použití:                   nepoužíváme 

 

 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

 

Zrušuje se provozní řád ze dne 1.9.2003. 

Provozní řád byl projednán na pedagogické radě dne 29.8.2007. 

Provozní řád byl vydán dne 29.8.2007. 

Provozní řád vstupuje v platnost 3.9.2007. 

 

 

               

                            

 
 

                                                                                                                  Mgr. Lenka Pchálková 

                                                                                                                        ředitelka školy 

 
 

 

 

 

 


