
Základní a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD

MATEŘSKÉ ŠKOLY SMETANOVA ČESKÝ TĚŠÍN

platnost od 1.9. 2020

I. Údaje o zařízení

Adresa organizace: Základní škola a mateřská škola Český Těšín Kontešinec, 
příspěvková organizace
Masarykovy sady 104, 737 01 Český Těšín

Ředitel školy: Mgr. Marcel Žebrok
Zřizovatel: město Český Těšín
IČO: 72 545 917
Kontakt ředitelství školy: 558 712 341, 602 124 310

www.zskontesinec.net, info@zskontesinec.net

Adresa MŠ: Smetanova 170/7, 737 01 Český Těšín
Odpovědná osoba: Bc. Monika Kantorová

Kontakt MŠ Smetanova:730 815 830, ms.smetanova@seznam.cz

II. Popis zařízení

Typ zařízení: Mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 42 dětí
Počet tříd: 2
Věkové složení  tříd: 
1. třída/homogenní - věk dětí 2-4 roky
2. třída/heterogenní - věk dětí 4-7 let 

Provozní doba: pondělí – pátek 6.30 – 16.00

Stravu zajišťuje : jídelna MŠ Hrabinská

Využití zařízení pro jiné aktivity: pořádání společných akcí pro rodiče a děti – akce organizované 
mateřskou školou i mimo provozní dobu.

III. Režimové požadavky

Učitel MŠ může pružně reagovat a přizpůsobit režim dne aktuální situaci, dodržuje dobu stravování a 
počasí přiměřenou dobu pobytu venku.



Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí – MŠ Smetanova

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v 
základním denním režimu 

6.30 – 8.00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do 
třídy, 

      8:00-8:45
8.45 –9,00

     9,00 – 9.30

Volně spontánní zájmové aktivity, individuální činnost
Pohybové aktivity
Osobní hygiena, dopolední svačina

     9.30 -  10,00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi, 
řízené aktivity

        10,00 -11.30    Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost
11.30 -12.15 Oběd a osobní hygiena dětí
12.15 -14.30 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.30 -15.00 Odpolední svačina, osobní hygiena
15.00 -16.00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 
pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci:

Děti se přijímají v době od 6.30 hod do 8.00 hod. Poté se MŠ až do 12,00 hod. z bezpečnostních důvodů 
uzamyká. Po poledním odchodu dětí se budova MŠ opět uzamyká do 14,45 hod. Po předchozí dohodě 
s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování ). 

Přivádění a převlékání dětí:
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. 
Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Rodiče i děti se přezouvají ihned po vstupu do 
MŠ, obuv dětí se odkládá do polic v zádveří, náhradní obuv do poličky v šatně.

Předávání a vyzvedávání dětí:
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a  informovat ji o zdravotním 
stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce. 
Rodiče nenechávají děti v šatně nikdy samotné. 
● děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu tj.  před 6.30 hod
● děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené
● rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu
● v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny 
● po chodbách ke třídám jsou rodiče povinni se přezouvat

Doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12,00 a 12,15 hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.45 hod a 16.00 hod. V případě, že si rodiče  dítěte s celodenním 
pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při 
předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti náhradní svačinu.



Děti, které plní povinný rok předškolní docházky, jsou přítomny vzdělávání v MŠ v pracovních dnech, s 
výjimkou školních prázdnin, povinně od 8.00 do 12.00 hodin. Pravidla a podmínky pro povinný rok 
předškolního vzdělávání jsou vymezeny ve školním řádu.

Spontánní hra

Spontánní hry a činnosti jsou zařazovány během dopoledních i odpoledních činností včetně pobytu 
venku, vždy pod dohledem učitele.

Činnosti řízené učitelem

Činnosti dětí řízené pedagogem jsou nabízeny a zařazovány v dopoledních i  odpoledních činnostech,
včetně pobytu venku, zpravidla v blocích 10 - 20 minut, u nejstarších dětí 30 minut, podle zájmu a zaujetí
dětí. Jsou pravidelně střídány se spontánními činnostmi.
Jsou uskutečňovány frontálně, ve skupinkách i s jednotlivci dle zájmu dětí a druhu činnosti.

Sledování televize, interaktivní tabule

Sledování  televizních  pořadů  pro  MŠ  může  být  zařazeno  jako  doplnění  vzdělávacích  činností  po
předchozím  výběru  a  přípravě  učitelky.  Jednotlivý  díl  sledování  by  neměl  překročit  15-20  minut.  V
podstatně větší míře je uskutečňováno prožitkové učení. 
Při  náhradních  činnostech  (během  nepříznivého  počasí)  může  být  zařazeno  na  přání  dětí  sledování
pohádky z videa, doba sledování pořadu nesmí překročit 30 minut. Zařazení výjimečně.

Pohybové aktivity

Pohybové aktivity jsou zařazovány během celého dne, viz. režim dne. Jsou střídány aktivity spontánní a
řízené pedagogem. V případě příznivého počasí jsou pohybové aktivity prováděny venku.
Učitel pravidelně zařazuje tělovýchovné chvilky, motivační cvičení, pohybové aktivity s hudbou, využívá
prvků jógy, relaxační a dechová cvičení. Využívá vhodné nářadí a náčiní. 
Na  školní  zahradě  využívá  vybavení  podporující  různorodé  pohybové  aktivity  dětí,  nabízí  pomůcky
vhodné a bezpečné pro dané dítě.
Při vycházkách využívá herní prvky v okolí MŠ na revitalizovaném nábřeží, zdolávání terénu a přírodních
překážek.
Před započetím pohybových aktivit se učitel přesvědčí o bezpečnosti prostředí, provede vizuální kontrolu
zařízení a prostranství.

Pobyt venku 

Časový údaj pobytu venku: 10.00 – 11.30
Školní zahrada je oplocená, uzamčená, není přístupna veřejnosti (mimo akce pořádané MŠ).
Doba pobytu venku může být prodloužena i zkrácena. V zimním i letním období lze délku pobytu venku
upravit s ohledem na venkovní teploty (učitel MŠ zruší pobyt venku při teplotách nad -5°C, při silném
větru, dešti, přičemž bere v úvahu i tzv. pocitovou teplotu. V případě vysokých letních teplot volí pobyt
venku  v zastíněné  části  zahrady).  Pobyt  venku  může  být  zkrácen  nebo  zcela  vynechán  pouze  při
nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace (učitel MŠ sleduje webový portál
chmi.cz,  záložku  ovzduší).  V  letních  měsících  se  provoz  přizpůsobí  tak,  aby  bylo  možno  spontánní



i nabízené řízené aktivity provádět venku v co největším rozsahu, doba pobytu venku je prodlužována. V
případě vypuštění pobytu venku z výše uvedených důvodů jsou dětem nabídnuty pohybové aktivity v
prostoru budovy.
Na dobu pobytu venku si učitelky děti dělí poměrným způsobem na skupiny. 

Pobyt venku je využíván: 
● k provádění pohybových aktivit,
● ke spontánním hrám dětí,
● k získávání konkrétních poznatků a vědomostí o přírodě, světě,
● k provádění tvořivých aktivit.

Oblečení a obutí dětí při pobytu venku
Děti  musí  být  na  pobyt  venku  vybaveny  oblečením  a  obutím  odpovídajícím  aktuálnímu  počasí.
Z hygienických  důvodů (možnost  znečištění  pískem,  hlínou)  vyžadujeme v období,  kdy  pobýváme  na
školní zahradě, jiné oblečení, než na pobyt   dětí  ve  třídě  a pokrývku hlavy (ochrana před sluncem).
V MŠ během provozu dětí neužívají svá kola, boby, sáňky a další pomůcky, pedagogové neznají jejich stav
a nemohou být odpovědni za jejich bezpečnost. Dle svého uvážení zákonní zástupci sami na pokožku dětí
aplikují  ochranné  krémy  proti  UV  záření  nebo  repelenty  (učitel  MŠ  nemůže  za  aplikaci  látek  nést
odpovědnost, ani nemá časový prostor pro jejich aplikaci).

Odpočinek, spánek 

Zařazení v režimu dne: 12.30 - 14.30
Děti mohou v uvedené době odpočívat nebo spát na lehátku, pro odpočinek a spánek se převlékají do
pyžama. Pyžama si  děti přinášejí  vždy v pondělí  čistá,  v pátek si  je  odnášejí  domů k vyprání.  Potřeba
spánku je  individuální,  dětem je  v  případě,  že  neusnou,  nabízena klidová činnost  ve  třídě  (výtvarná
činnost, pracovní činnost, pracovní list, prohlížení knih a časopisů, hry u stolečků – skládačky, mozaiky).

K ukládání lehátek, lůžkovin a pyžam je využívána místnost (veranda), která navazuje na hernu, je možné
ji větrat. Plastová lehátka jsou ukládána na sebe, jsou označena značkou. Molitanová lehátka se ukládají
nastojato. Lehátka a lůžkoviny sklízí školnice druhý den ráno, jsou tedy vyvětrána. Lůžkoviny, označené
značkou dítěte, se ukládají do polic také označených značkou dítěte. Lehátka připravuje a uklízí školnice.
Způsob ukládání lehátek umožňuje jejich větrání. Přebytečné lůžkoviny (povlečení, podložky, přikrývky a
polštáře jsou uloženy v uzavíratelných skříních. 
Police  na  uložení  lůžkovin  školnice  1x  týdně  vytírá  vlhkým  hadrem,  1x  měsíčně  dezinfekčním
prostředkem.

Stravování

Strava je  připravována v jídelně MŠ Hrabinská a dovážena 2x  denně v boxech a varných nádobách.
Pracovnice výdejny připravuje jídlo v suterénním prostoru školy.

Svačiny připraví pracovnice výdejny na podnosy, ovoce a zelenina je zvlášť, děti si vybírají množství na
talíř, berou si hrníček. Volí si velikost pečiva, mohou si přimazat pomazánku. Nápoje jsou v konvicích,
mladším dětem nalévá dospělá osoba, starší si mohou nalévat samy. Dle věku  a schopností jsou děti
vedeny k samostatnosti.
Dopolední svačina probíhá zpravidla kolem deváté hodiny, odpolední od půl třetí.



Podávání oběda – v době 11.30 – 12.00
Polévka je přichystaná v mísách, druhé jídlo v nádobách v ohřevném vozíku, je zajištěna správná teplota
podávání. 
Děti si nachystají hluboký talíř a lžíci, případně příbor. Polévku nalévá dospělá osoba, předškolní děti si
mohou  nalévat  samy.  Druhé  jídlo  si  děti  odebírají  na  talíři  u  výdejního  vozíku,  nakládá  pracovnice
výdejny.
Je respektováno množství, jaké si dítě přeje. Děti si mohou jídlo přidat (pokud zbude).
Pitný režim a misky s kompotem či salátem rozdává mladším dětem dospělá osoba, starší děti mohou
roznášet samy.

Pitný režim

Dětem jsou připravovány a běžně dostupné nápoje  různých druhů (bylinkové a  ovocné čaje,  sirupy,
minerálky, pitná voda), množství je aktuálně doplňováno. Nápoj je v konvici, na tácku jsou připraveny
čisté  sklenice,  které  si  děti  odkládají  na  poličky  označení  značkami  dětí,  pití  je  průběžně  doléváno.
Skleničky jsou umývány 2 x denně. Při pobytu na školní zahradě v teplejších měsících je také k dispozici
pití.  Děti  se  obsluhují  zpravidla  samy  dle  své  osobní  potřeby  kdykoliv  během  dne,  jsou  vedeny
k dodržování pitného režimu, pravidelně vybízeny k pití.  

Otužování

Se  zákonnými  zástupci  je  při  nástupu  dítěte  do  MŠ  a  během  jeho  docházky  konzultována  forma
otužování  doma,  individuálně  zjišťujeme,  jak  dítě  oblékají,  jaký  je  zdravotní  stav,  nemocnost,
konzultujeme jejich přístupy k dítěti. 
V MŠ je otužování prováděno formou: 
● otužování  vzduchem  -  děti  pobývají  v  dobře  větraných  místnostech  s  optimální  pokojovou
teplotou 20 - 22 stupňů, místnosti nejsou přetápěny. Pobyt venku je zařazován denně a je vypouštěn jen
v ojedinělých případech, frekvence - denně
● otužování vodou – omývání (denně), hry s vodou na školní zahradě, otužování při plaveckém
výcviku  frekvence dle počasí, zpravidla v letních měsících, 
● otužování formou správně voleného oblečení přiměřeně k teplotě místnosti nebo počasí venku -
ve  spolupráci  s rodinou.  Vyzýváme zákonné  zástupce  k tomu,  aby oblečení  a  obutí dětí bylo  voleno
s ohledem na aktuální počasí, aby nedocházelo k prochlazení či přehřátí dětí, aby děti chodily ve volném
a pohodlném oblečení. frekvence - denně v místnosti i venku
Zařazení v režimu: při pobytu venku, při hygieně, při pohybových aktivitách
Způsob otužování u zdravotně oslabených je konzultován s rodiči. 

Další ozdravná opatření: 
● Pokud máme opakovaně  špatnou zkušenost  s nedoléčením dítěte  nebo máme podezření  na
šíření infekce, vyžadujeme individuálně od lékaře dítěte potvrzení, že dítě je zdravé a může do kolektivu, 
● Ve třídách jsou dětem k dispozici relaxační koutky s možností odpočinku kdykoliv během dne.

Specifikace péče o děti ve věku  dvou až tří let

Režimové požadavky
Učitel  MŠ vychází  z  věkově individuálních zvláštností, respektuje odlišnou míru činností a odpočinku,
pozornosti a soustředění dětí, jejich potřeb.



Stravování
Učitel  MŠ  navazuje  na  míru  samostatnosti  dítěte,  pomáhá  dítěti  v míře,  kterou  dítě  potřebuje.
Předpokládá se, že se dítě samostatně nají lžící a že pije z hrnečku, že samo ukusuje z chleba (dle RVP PV
je nucení do jídla nepřípustné). 

Hygiena
Předpokládá se u dítěte udržení čistoty a používání dětského WC, případně nočníku. 
Nočník: je připraven k použití v umývárně MŠ, je pravidelně vymýván (po každém použití) a desinfikován
(2x denně) školnicí nebo pracovnicí provozu.
Pokud dítě neudrží čistotu a používá pleny, zajistí:
● Mateřská škola: omyvatelnou přebalovací podložku (čistí se po každém použití, desinfikuje 2x
denně),  nášlapný  koš  na  použité  pleny.  Ten  se  denně/dle  potřeby  vyprazdňuje  a  obsah  odnáší  do
kontejneru na směsný odpad.

● Zákonný  zástupce:  podepsaný  plastový  box  s hygienickými  potřebami  pro  dítě.  Ten  musí
obsahovat v dostatečném množství minimálně: 

● pleny, 

● hygienické ubrousky, 

● náhradní oblečení, 

● jednorázové sáčky na znečištěné oblečení. 

Zákonný zástupce nebo pověřená osoba musí dle potřeby (pokud je dítě přítomno v  MŠ) kontrolovat
doplnění hygienických potřeb v boxu dítěte. 

Hračky, učební pomůcky a materiál: učitel MŠ zajistí bezpečné a nedostupné uložení těch věcí ve třídě,
které jsou nevhodné pro děti do tří let. 

Pobyt venku
Předpokládá se samostatná chůze dítěte, to, že se dítě při chůzi drží za ruku dospělého nebo jiného
dítěte. Učitel MŠ vyhodnotí používání prvků při pobytu venku dítětem. 

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu odpovídá požadavkům, vyplývajícím z vyhlášky 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.

Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Teplota, větrání

Teplota vzduchu v době provozu ve třídách a hernách je kolem 22°C, je regulována podle potřeb dětí . Při
vysokých teplotách v letních měsících se více větrá a dbá se na větší přísun tekutin.  Pobyt venku na
slunci se minimalizuje, více probíhá  ve stinných místech zahrady a spíše v ranních nebo odpoledních



hodinách. Děti mají pokrývku hlavy  a více sledujeme jejich zdravotní stav.   Vše s ohledem na podmínky
čistoty ovzduší.

Osvětlení 

Denní přirozené - zajišťují okna s žaluziemi

Umělé osvětlení zářivkami.

V. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim

Požadavky  na  hygienicko-protiepidemický  režim  odpovídají  požadavkům,  vyplývajícím  z  vyhlášky  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.

Denní úklid

 setření  navlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles,  okenních parapetů, klik,  rukojetí
splachovadel, vynášení odpadků ( odpad se snažíme třídit do příslušných kontejnerů podle možností),
vyčištění koberců vysavačem
 za  použití  čistících  prostředků  s  desinfekčním  účinkem  umytí  umývadel,  záchodových  mís,
sedátek na záchodech

Týdenní, celkový

 jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,
minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor
školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned

Způsob a četnost desinfekce a  deratizace

 profylakticky  1x  ročně  a  dle  potřeby  -  použití  přípravků  k  tomu  vhodných  po  konzultaci  s
odbornými pracovníky DDD

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace

 pevné odpady jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňující snadnou sanitaci. 

Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla 

● ručníky jednou za týden, v případě potřeby ihned, zajišťuje MŠ
● povlečení  převlékání  jednou za  3  týdny,  zajištuje  MŠ praní  a  žehlení  znečištěného povlečení
močí, stolicí nebo zvratky zajišťuje zákonný zástupce (je mu předáno, vrátí vyprané a vyžehlené do 3 dnů)
● pyžama jednou za týden, v případě potřeby ihned, zajišťuje zákonný zástupce, v pondělí si nosí
děti pyžamo čisté, v pátek si ho odnášejí domů na vyprání



● kapesníky  podle  potřeby,  zajišťuje  zákonný  zástupce,  vybaví  dítě  buď  látkovými  kapesníky
(podepsanými) nebo papírovými kapesníky (i na pobyt venku)
Způsob praní prádla

Povlečení a ručníky jsou prány a žehleny v prádelně na MŠ Frýdecká, odloučené pracoviště MŠ Čáslavská,
s prádelnou je dohodnut harmonogram svozu během školního roku. 
Pyžama perou rodiče dětem vždy po týdnu užívání.

Způsob manipulace s prádlem 

Manipulace  a  skladování:  školnice  skladuje  čisté  prádlo  v  uzavíratelné  skříni  odděleně  od prádla
použitého, police pravidelně dezinfikuje.

Použité prádlo dává do jednorázového obalu hned po převlékání, skladuje ho jen po nezbytně dlouhou
dobu, která uplyne od kontaktování prádelny kvůli odvozu, nebo dle harmonogramu svozu prádla.

VI. Další požadavky
Lékárnička  první  pomoci,  seznam telefonních čísel,  podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření  při
úrazech a náhlých onemocněních odpovídá požadavkům, vyplývajících z Metodického pokynu k zajištění
bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  dětí,  žáků  a  studentů  ve  školách  a  školských  zařízeních  zřizovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. 37 014/2005-25.

VII. Provoz a údržba venkovních ploch, které jsou součástí  předškolního zařízení

Venkovní vybavení

● pískoviště – sestává se ze dvou částí (vyšší, nižší)
● cyklistická dráha
● pohyblivý můstek
● pružinové houpadlo pro 4 děti
● dřevěná herní sestava – klouzačka, žebřík provazový, šikmá plocha s lanem
● plastová klouzačka
● dřevěný domeček
● plastový domeček
● zabudované pneumatiky
● 2 pružinová houpadla – koník, pejsek
● lavičky k sezení

 Provoz a údržba (zodpovědná osoba)

● každodenní otevírání a zavírání pískovišť – překrytí ochrannou sítí (školnice, učitelky)
● dle potřeby je pískoviště čištěno od listí, větví (školnice, učitelky, příp.děti) 
● úklid  odpadků z plochy zahrady (školnice,  učitelky  operativně při  zjištění  znečištění),  vedoucí
učitelka provádí průběžnou kontrolu úklidu 
● pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře (školnice, učitelky)



 Průběžná péče o herní prvky, hračky a mobiliář:

Zjištěné závady jsou ihned hlášeny školnici, popř. vedoucí učitelce, které zajistí opravu (rodiče, školník
ZŠ). V případě oprav většího rozsahu je kontaktována firma, pokud nelze opravu provést, jsou předměty
vyřazeny.

Péče o zeleň:

● kropení zahrady, záhonů je prováděno školnicí, případně učitelkou, dětmi
● hrabání a úklid listí do pytlů provádí školnice, děti mohou pomáhat pod dohledem pedagogů
v přiměřené míře v rámci pracovních činností. 
● sekání a úklid trávy, ořez keřů zajišťuje vedení právního subjektu dle potřeb MŠ – p.Vitosz
Údržba pískoviště:

● kontrola stavu obrub pískoviště – pravidelně vizuální kontrola školnicí či učitelkou při sundávání a
napínání ochranné sítě
● při  užívání  pískoviště  jeho přehrabávání,  odstranění  nečistot  (listí,  větve)  –  provádí  školnice,
případně učitelka s dětmi (v přiměřené míře a čase)
● úprava pískoviště, přehrabání – dle potřeby provádí školnice
● výměna písku 1x ročně – zajistí vedení školy                    

 Roční revize herních prvků:

● kontrola dle ČSN EN 1176 A 1177 – kontrolu provádí smluvní firma, vyhotoví písemný záznam o
kontrole (fa ROTN)
● případná oprava, výměna či likvidace – pokud smluvní firma zjistí závadu, je dle zápisu provedena
oprava, výměna nebo je herní prvek vyřazen

Dodatek k Provoznímu řádu Mateřské školy Český Těšín  Smetanova   7
po dobu mimořádných opatření souvisejících s COVID – 19.

Tento dokument se vztahuje na základní provozní  podmínky mateřské školy po dobu trvání  potřeby
dodržování hygienických opatření a doporučení.

Tento dokument stanoví pouze ty základní provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec)
od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

 Pohyb dětí a doprovázejících osob v mateřské škole se řídí těmito principy:



1) Před vstupem do budovy mateřské školy použije  doprovázející  osoba dezinfekci.  Vstup cizích
osob do budovy MŠ je povolen pouze s rouškou.

2) Dodržuje omezený počet dospělých osob v šatně (3 osoby-vytvoří si časovou rezervu).

3)  Z důvodu průběžné dezinfekce prostor mateřské školy dodržuje ranní příchod dětí do 8.15 hod.

4) Doprovázející  osoba  se  pohybuje  po  mateřské  škole  pouze  ve  vyhrazených  prostorách  po
nezbytně nutnou dobu, a to vždy s rouškou (převlékání, předávání, vyzvedávání dětí).

5) Dítě  je  povinno dodržovat  stanovená hygienická  pravidla.  Jejich  opakované nedodržování  po
prokazatelném upozornění  zákonného zástupce dítěte  je  důvodem k nevpuštění  dítěte  do mateřské
školy.

6) Nikdo  s  příznaky  infekce,  které  by  mohly  odpovídat  známým  příznakům  COVID-19  (zvýšená
tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, čichu, průjem, bolesti hlavy a kloubů) nesmí vstoupit do
mateřské školy.

7) KHS  v  případě  výskytu  onemocnění  kontaktuje  mateřskou  školu.  Provádí  rovněž  epidemické
šetření a sdělí škole další pokyny, případně rozhodne o protiepidemických opatřeních.

8) Pokud  bude  dítě  vykazovat  některý  z  možných  příznaků  COVID-19,  bude  umístěno  do
samostatné  místnosti,  dostane  roušku  a  škola  kontaktuje  zákonného  zástupce  dítěte  s  ohledem  na
okamžité vyzvednutí dítěte z mateřské školy.

9) Rodič má povinnost telefonicky kontaktovat dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

10) Dítěti s přetrvávajícími příznaky chronického či alergického onemocnění je umožněn vstup do
mateřské školy pouze v případě, že prokazatelně netrpí infekční nemocí (potvrzení dětského lékaře).

11) V  případě  nepřítomnosti  dítěte  v  mateřské  škole  rodič  oznámí  mateřské  škole  důvod
nepřítomnosti.

12) Platí zákaz nošení vlastních hraček z domova.

13) Každé dítě musí mít v šatní skříňce uloženou roušku.

Způsob a četnost úklidu, čištění a větrání.

1) Látkové ručníky budou měněny 2x týdně na WC pro dospělé se budou používat papírové ručníky.

2) Ložní prádlo bude měněno 1x za 14 dnů.
Špinavé  prádlo  se  bude  ukládat  do  saků  a  skladovat  mimo  čisté  prádlo.  Při  převlékání  prádla
p. školnice špinavé prádlo nebude pokládat na zem na koberec, ale přímo do připravených saků, košů.
Toto prádlo je v jiné místnosti než prádlo čisté.



3)   K úklidu MŠ se budou používat prostředky s virucidními účinky (Sanytol, Anticovid). Prostory, kde se
pohybují rodiče se budou vytírat 3x denně, 2x denně bude p. uklízečka dezinfikovat madla, kliky od dveří,
které používají rodiče po trase do šatny a zpět. Úklid ostatních prostor mateřské školy bude probíhat dle
daného schématu.

4)  V průběhu  celého  dne  je  prováděno  větrání  vnitřních  prostor  mateřské  školy.  Pravidelné  větrání
zajišťuje p. školnice a učitelky, které zajišťují pravidelné větrání na třídách. Zohledněna musí být aktuální
epidemiologická situace, klimatické podmínky, povětrnostní podmínky a stav ovzduší.

Školní stravování:

1) Pokrmy vydává personál včetně čistých příborů. Děti si samy jídlo nenabírají a neberou si ani příbory.

2) Dítě má nárok na jídlo domů 1. den nemoci. Jídlo si odnese v jídlonosiči. Doba vydávání obědů do
jídlonosičů je 11.00 – 11.45 hodin.

Tento dodatek byl vypracován v souladu s ustanovením manuálu MŠMT a školských zařízení ve školním
roce 2020/2021 ke COVID -19 účinný od 1.9. 2020

V případě jakýchkoliv změn vyhlášených ministerstvem školství, ministerstvem zdravotnictví nebo KHS
budeme ihned informovat všechny zákonné zástupce vyvěšením informací na budovách mateřských
škol a na webových stránkách mateřských škol. 

Distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním.

Mateřská škola je povinna poskytnout distanční vzdělávání dětem, pro které je předškolní vzdělávání
povinné  a  to  v  případě,  že  do mateřské  školy  nebude moci  přijít  víc,  než  polovina dětí,  kterých se
předškolní vzdělávání týká.

Manuál k distanční výuce v mateřských školách pro rodiče dětí s povinným

předškolním vzděláváním

Distanční výuka v mateřské škole bude založena na kontaktu zákonných zástupců s učitelkou a plnění
úkolů,  které  budou  zadány  dětem.  Jedenkrát  týdně  učitelka  připraví  pro  dítě  zadání,  které  bude
v souladu  s aktuálním  měsíčním  plánem a  rodič  si  jej  vyzvedne  v  MŠ  po  předešlé  domluvě  s  třídní
učitelkou..  Může  se  jednat  o  pracovní  list  s cvičením  pro  rozvoj  grafomotoriky,  předmatematické
gramotnosti, prostorové představivosti, zrakového vnímání, poznávání geometrických tvarů, barev apod.
Dále  může  dítě  dostat  za  úkol  naučit  se  krátkou  básničku,  s dospělým  členem  domácnosti  splnit
pohybový úkol, namalovat obrázek nebo něco vytvořit, poslechnout si a zazpívat konkrétní píseň apod. 

Jelikož nemají všichni rodiče potřebné digitální zařízení, budeme připravovat zadání v tištěné podobě,
pro které si přijdete do mateřské školy Smetanova.



Vydávání zadání pro distanční vzdělávání předškolních dětí: ČTVRTKY

dopoledne: 8 – 11:00 hodin

odpoledne: 14 – 16:00 hodin 

Pokud bude rodičům více vyhovovat posílat zadání na e-mailovou adresu, připraví učitelce aktuální
adresu pro posílání touto formou.

       Jednotlivé úkoly pro předškolní děti nejsou pouze doporučením, je nutné, aby dítě zadání splnilo a

jedenkrát týdně učitelka obdržela zpětnou vazbu tímto způsobem:

- při osobním převzetí nového zadání přinést k nahlédnutí zadání předešlé

- vyfotit  vyplněný  pracovní  list,  výrobek,  omalovánku,  obrázek,   apod.  a  zaslat  na  e-mail
ms.smetanova@zskontesinec.net

Děti  se  mohou  také  zúčastnit  online  vzdělávání,  které  má  formu  k  udržení  sociálního  kontaktu  s
učitelkou a dětmi. Probíhá jednou týdně v určený čas (rodiče obdrží pozvání k účasti do svého emailu),
posléze  se  připojí  a  děti  si  s  učitelkou  povídají,  recitují,  zpívají  atp.   Online  vzdělávání  nenahrazuje
vypracovávání úkolů v sešitech pro předškoláky ani plnění praktických úkolů.

V případě onemocnění dítěte – kdy by nebylo schopné zadané úkoly po určitou dobu plnit, má možnost
být ze vzdělávání omluveno zápisem do omluvného listu po opětovném otevření mateřské školy. Je však
nutné informovat učitelku telefonicky nebo e-mailem. 

Pro  děti  v  posledním  povinném  roce  předškolního  vzdělávání  je  důležitá  systematická  příprava  na
vzdělávání v základní škole, proto je velmi důležitá spolupráce zákonných zástupců a dětí s mateřskou
školou především v této situaci, kdy děti MŠ navštěvovat nemohou.

Zpracovaly: Monika Kantorová,

                     Pavlína Humplíková

                      Kateřina Nawratová ( Manuál  k distanční výuce)




