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Zákon č. 258:2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 

1.Údaje o zařízení 
Typ zařízení: Mateřská škola s celodenním provozem 
Provozní doba: 6:30 – 16:15 
Kapacita: 1 třída s povoleným počtem 24 dětí, druhá třída 10 dětí  
Zřizovatel: Obecní úřad Krupá 
IČO: 75034972 
Telefon: 313 575 111, 602 447 862  
Mateřská škola slouží jen k předškolnímu vzdělávání a potřebám dětí předškolního věku. A 
pro společné činnosti dětí s rodiči. 
 
 

2.Režimové požadavky 
Příchod dětí do MŠ je od 6:30 – 8:00 hod. 
Ranní hry: spontánní hry převažující nad řízenými, individuální práce s dětmi OŠD, pedagog 
vhodným způsobem usměrňuje, rozvíjí a podílí se na řešení konfliktů. 
Pohybové aktivity:  Probíhají denně, tělovýchovné chvilky, pohybové hry, cviky s náčiním, 
cviky na nářadí, motivační a zdravotní cvičení. 
Výchovné činnosti: motivující a výchovné činnosti k danému tématu( rozhovory, estetiky, 
motorika, myšlení, výtvarné a pracovní činnosti) 
 
Pobyt venku:  
 denně, zpravidla od 9:30 – 11:30 ( 2 hodiny) 
K pobytu venku se využívá školní zahrada, nebo vycházky po vsi a okolí 
Odpolední pobyt venku se přizpůsobuje počasí 15:00 – 16:00 
 
Odpočinek: 
 12:30 - 14.30 Spánek není povinný,  děti odpočívají, u starších dětí je možno odpočinek 
zkrátit a dítěti je nabídnuta klidná aktivita. 
 
Stravování: 
 dopolední  svačinka 9:15, oběd 11:45, odpolední svačinka 14:45 
Pokud je dítě přítomno v MŠ, vždy se stravuje.  
Časový úsek mezi jídly činní  2 hodiny. 
Strava se připravuje ve školní kuchyni. 
Děti provádí sebeobsluhu za pomoci a dozoru pedagoga. 
 
Pitný režim:  
celodenně je zajištěn pitný režim v podobě čaje, vitamínové šťávy, vody . 
Děti se obsluhují ve třídě dle vlastní potřeby nebo na požádání pedagoga. Mají nerozbitné 
hrnečky na místě k tomu určeném. 
 
Otužování: 
1x   ročně předplavecký výcvik v bazénu Rakovník. 
Při pobytu venku a ve třídě se dbá na přiměřené oblečení. 
Třídy se dostatečně větrají. 



V teplých dnech výuka probíhá venku na zahradě. 
 
 

3.Způsob výměny prádla 
Výměna prádla: Ručníky - 1x za týden nebo dle potřeby 
                              Lůžkoviny – 1x za 3 týdny nebo dle potřeby 
                             Pyžama – 1 x za 3 týdny nebo dle potřeby 
Povlečení a ručníky pereme v MŠ. Oblečení na spaní si rodiče perou sami. 
 

4.Požadavky na hygienický režim 
Viz. Náplň uklízečky a školnice 
 
 

5.Další požadavky 
Školní řád 
Evidence a registrace úrazů 
Seznam tel. čísel  pro poskytnutí pomoci a lékařského ošetření 
Bezpečnostní pokyny 
 
 
 
Bc. Růžena Horáčková 
Ředitelka mateřské školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


