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I. Údaje o zařízení   

Mateřská škola Žabčice  

Nádražní , 664 63 Žabčice 

IČO : 65 26 48 43 

Zastoupená ředitelkou školy : Mgr. Kateřinou Maňák Svobodovou 

 

MŠ s celodenním provozem 

 

Stanovená kapacita 96 dětí 

 

Provozní doba od 6.30 – 16.30 hodin 

 

Provozní doba jednotlivých tříd:  

- Žabky      -    6.30 – 16.30 hodin 

- Sluníčka  -  7.00 - 15.30 hodin  

- Myšky     -  7.00 – 15.45 hodin   

- Medvídci -    8.00 – 14.15 hodin 



 

  

Ráno se Medvídci a Myšky  v  6.30 – 7.00 schází ve třídě Žabek, po té odchází do  třídy 

Myšek, kde si děti vyzvedne v 8.00h tř.uč. Medvídků  a převede do své  třídy, kde jsou děti do 

14 15 hodin. Po té  se Medvídci rozchází ze třídy Myšek a Žabek,  15.30 - 16.30 ze třídy 

Žabek. 

 

Sluníčka se schází v 6.30-7.00 (sudý týden) do 7.30 (lichý týden) ve třídě žabek, po té 

odchází do své třídy. 

V době 15.30-15.45  děti ze třídy Sluníček, Myšek a Medvídků přecházejí do třídy 

Žabek, kde provoz MŠ končí.  

                            

              

II. Režimové požadavky 

6.30 – 8.45                             hry- Myšky, Žabky, Sluníčka a Medvídci -  

                                             spontánní, řízené a pohybové činnosti- 

7.15 - 7.45                               logopedická intervence - pov.předšk.doch.(dle stávajících 

                                                možností) 

8.45  a 9.20                          komunitní kruh-    Sluníčka a Medvídci - Myšky, Žabky                                                      

8.45  a 9.20                           hygiena, svačina-   Žabky ,Myšky   a  Sluníčka  a Medvídci         

9.20 – 11.45                        hygiena, pobyt venku, hygiena -  Žabky a Myšky ,  Sluníčka a  

    Medvídci 

11.45- 12.30                         oběd, hygiena –  Žabky a Myšky, Sluníčka a Medvídci 

                                                 

12.30 - 14.15                         vyprávění a čtení pohádek, společné povídání, odpočinek, 

klidové činnosti (vychází z individuálních potřeb dětí) Myšky, 

Žabky a Sluníčka  

12.30 -13,00 četba, odpočinek, klidové činnosti – Medvídci 

13.00 - 13.45                           logopedická prevence,hygiena 

13,45 -14,15   svačina,hygiena a  přechod Medvídků  do třídy Myšek a Žabek    

14.15 – 16,30                        svačina, odpolední zájmové činnosti, hry Sluníčka, Myšky, 

    Žabky, Medvídci    

14.30 - 15.00                           logopedická intervence - pov.předšk.doch.(dle stávajících 

                                                možností. 



                                                                                                                                                                

  

                                        

 

 

Doba určená pro předávání dětí zákonnými zástupci 

Děti se přijímají zpravidla v době od 6.30 do 8.30 hodin. MŠ je z bezpečnostních důvodů 

uzamčena. Po předchozí dohodě rodičů s učitelkami se lze dostavit s dítětem i  jindy, dítě 

musí být nahlášené na stravování.  

 

Přivádění a převlékání dětí: 

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do skříněk. Věci dětí 

rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Papuče si ukládají do látkového pytlíku a 

pověsí na háček. Dospělí enechávají děti samotné v šatně bez dozoru. 

 

Předávání a vyzvedávání dětí: 

Rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby  jsou povinni děti přivádět až do třídy, osobně je 

předat učitelce  a  informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do 

jejich předání učitelce.  

 

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. 

                   a)      děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi   

          pověřenými 

 b)      rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy  

c)       v případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny  

d)       při vstupu do třídy jsou rodiče povinni se přezouvat 

e)        dle epidemiologické situace a nařízení vlády vstupují do budovy dospělí 

           s ochranou nosu a úst 

 

Vyzvedávání dětí z MŠ: 

Děti, které chodí domů po obědě si vyzvedávají rodiče mezi 12.10 až  12.30  hodin 

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14.00– 16.30 hodin. Po skončení provozu MŠ v 16.30h se 

v budově MŠ mohou pohybovat pouze zaměstnanci školy. 

 



 

 

Délka pobytu dětí v MŠ: 

Délka pobytu dítěte se řídí podle individuálních potřeb rodičů. Dětí s povinnou předškolní 

docházkou musí trávit v MŠ čas 8.00 - 12.00 hodin. Dítě může chodit do MŠ na celý den, 

nebo jen na dopoledne s obědem, odpolední svačinku rodiče omlouvají dle Řádu školního 

stravování. Děti přicházejí do MŠ zpravidla do 8.30 hodin. Pozdější příchody si rodiče 

dohodnou  s učitelkami. 

 

Způsob omlouvání dětí: 

Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte  

        a) osobně učitelce  

        b) telefonicky na čísle:  547 234 427, 737 844 313 - formou SMS 

  c) povinná předškolní docházka: písemně do omluvného listu dítěte 

 

Odhlašování a přihlašování jídel: 

U dětí z MŠ nevyžadujeme přihlašování obědů. 

Dodržujeme dobu odhlášení, kteréhokoliv jídla do 7.30 hodin formou SMS  na tel.čísle 

 737 844 313 

Ostatní podmínky týkající se stravování naleznete na nástěnce ŠJ a v provozním řádu ŠJ MŠ. 

  

Pobyt venku: 

Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.  

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota 

pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících. 

 

Změna režimu 

Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního 

vzdělávacího programu - v případě výletů, divadelních a filmových představení, besídek, 

dětských dnů a jiných akcí nebo epidemiologických opatření vlády, MŠMT   (COVID 19 a 

jeho mutace) 

 

 

  



Stravování 

- příprava stravy: vlastní 

- podávání svačin: 8.45 - 9.20 hodin 

- systém podávání svačin: samoobslužný 

- obědy: 11.45 -12.30 

- svačina:13,45 - 14.35 

- časový odstup jednotlivých jídel 1,45 a 2,15hodin 

 

Pitný režim 

- příprava, doplňování nápojů: ráno jsou připraveny kuchařkou a během dne pravidelně 

doplňovány 

- druh nápojů: čaj, sirupy, Redmax-vit.nápoj,voda 

- způsob obsluhy, manipulace s nádobím: zajišťují pracovnice kuchyně 

- děti používají svůj hrníček přinesený z domova 

 

III. Způsob nakládání s prádlem 

Výměna prádla: zabezpečuje MŠ 

Lůžkoviny - výměna 1x za 3týdny 

Ručníky  - 1x za týden, papírové ručníky se doplňují denně dle  potřeby 

Pyžama - výměnu zabezpečují rodiče 

 Způsob praní prádla - vlastní prádelna 

Způsob manipulace s prádlem 

- manipulace a skladování – prádlo je uložené ve skříních. Výměnu zabezpečuje uklizečka a 

školnice. 

IV.Úklid 

Za úklid zodpovídá ředitelce školy školník, který dohlíží na práci uklízečky a školnice.  

Pravidelná dezinfekce probíhá denně dle potřeby a požadavků vzhledem ke COVID 19. 

Pravidelně každý den se 2x stírá na vlhko podlaha, otírá se prach a parapety. Obden nebo dle 

potřeby se luxuje, pravidelně se větrá. 

Sociální zařízení je denně několikrát vytřeno a pravidelně desinfikováno. 



Okna se myjí 2x za rok.  

V rámci hlavního úklidu - dle potřeby  se omývají a dezinfikují  dveře, dlaždice, svítidla. 

Podle ročního období se uklízečky starají o údržbu vnějších komunikací a o zahradu. 

Jednou za rok se provádí generální úklid MŠ, vždy o prázdninách bez přítomnosti dětí. 

Koberce se čistí mokrým procesem. 

 

 


