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Údaje o zařízení:
Název zařízení: Mateřská škola ,Vranov nad Dyjí, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Vranov nad Dyjí, 671 03, Zátiší 384
Telefon: 515 296 246
IČO: 710 13 059
Ředitelka: Pavlína Velebová
Zřizovatel: Městys Vranov nad Dyjí
Typ MŠ: 1 třída s celodenním provozem (v rozmezí 6,5 až 12 hodin),
Kapacita MŠ: 28 dětí kapacita ŠJ – 250 strávníků
Provozní doba školy: 6:15 – 15:45 hod
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro třídu, učitelky jsou povinné
ho pružně 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.
Nástup dětí do MŠ je orientačně stanoven do 8:30 hod. Pozdější příchody je třeba předem
hlásit. Rodiče jsou povinni předat dítě osobně učitelce. Do budovy vpouští učitelky příchozí děti
s jejich zákonnými zástupci, popř. návštěvám. Těm zajistí doprovod provozní pracovnice.
Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Na něm se domlouvají rodiče dítěte a třídní učitelky. Dohodnutý adaptační režim pak akceptují
obě strany.
Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku probíhají většinou spontánní
hrové aktivity, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí.
Činnosti řízené pedagogem probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či
kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Děti se denně věnují pohybovým aktivitám. Především se jedná o volný pohyb v rámci herních
situací. Do souboru činností mohou třídní učitelky zahrnovat zdravotně zaměřené cvičení
(vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry takto:
průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
Děti pobývají venku zpravidla 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9:30 – 11:30 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.
Pobyt venku má ponejvíce charakter pohybové činnosti, případně s poznávacím cílem.
K pobytu venku je co nejvíce využívána školní zahrada, dále děti s učitelkami podnikají vycházky
do blízkého i vzdálenějšího okolí MŠ.
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Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pohybu venku a dle toho organizují činnosti tak, aby i
preventivně předcházely úrazům.
Dodržují stanovené počty dětí, které mohou dozorovat, a to takto:
na jednoho pedagogického pracovníka může připadnout 20 dětí ze třídy běžné, tento
počet lze výjimečně navýšit o 8 dětí
na jednoho pracovníka připadne 12 dětí v případě, že se ve třídě nachází dvě děti
mladší dvou let
Dodržují bezpečnostní pravidla, stanovená pro daný druh pobytu venku (opatření na školní
zahradě, při pohybu po městských komunikacích, při pobytu ve volné přírodě)
Vycházky do vzdálenějšího okolí konzultuje s ředitelkou.
Turistické výlety podniká jen se souhlasem ředitelky. V takovém případě určí ředitelka dalšího
pedagogického pracovníka nebo jinou zletilou osobu, k zajištění bezpečnosti dětí.
Třídní učitelky zodpovídají za bezpečné užívání vybavení školní zahrady (průlezky, skluzavky,
bazén, koloběžky, …), odemykání a zamykání školní zahrady, odkrývání a zakrývání pískoviště.
Při příchodu na školní zahradu vždy zkontrolují stav jedn. prvků.
Zodpovídají také za používané vybavení školní zahrady, řádně jej uklízí s dětmi do komory a
zkontrolují po svém pobytu prostory školní zahrady. Případné nedostatky hlásí školnici.
Údržbu školní zahrady provádí smluvní organizace dle potřeby. Jedná se o:
- sekání trávníků a úklid s tím spojený
- úpravu a výsadbu dřevin
- shrabování a odstraňování spadaného listí
- popř. další.
Pravidelnou kontrolu a údržbu:
- úklid odpadků ze zahrady (dle potřeby)
- vyprazdňování odpadkového koše (denně)
- zavlažování pískoviště (dle potřeby)
- čištění krytů pískovišť (dle potřeby)
- úklid v zahradní komoře (dle potřeby)
- kontrolu zahradního vybavení, případné odstranění závad
provádí školnice a provozní pracovnice ve spolupráci s třídními učitelkami.
Preventista BOZP sleduje technický stav mobiliáře školní zahrady, dodržování bezpečnostních
pravidel třídními učitelkami i dětmi. Dbá, aby byly řádně a včas prováděny kontroly a revize
mobiliáře, případně opravy nebo jeho likvidace. Spolupracuje přitom se školnicí a ředitelkou.
Při stanovení délky spánku a odpočinku dětí třídní učitelky vychází z individuálních potřeb dětí,
po obědě cca 30 – 60 min. Odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou
spánku vstávají, učitelky jim nabízí náhradní aktivity (klidné hry).
Lehátka a lůžkoviny denně připravují a uklízí školnice. Třídu v době, kdy děti pobývají venku,
řádně vyvětrá a připraví lehátka v přiměřených rozestupech. Po odpočinku dětí nechají lůžkoviny
alespoň ¼ hodiny větrat než je uloží v prostorách, určených pro jejich uskladnění. V případě
potřeby ponechají lehátko a lůžkoviny volně ve třídě. Znečištěné prádlo neprodleně vymění.
Pyžama si děti vyměňují dle uvážení rodičů, nejméně však 1x za tři týdny.
Stravování je organizováno v rámci školní jídelny, zřízené při MŠ. Ve vlastní školní kuchyni jsou
připravována strava pro přesnídávky, obědy a svačiny. Strava je vydávána podle stravovacího
režimu daného Provozním a stravovacím řádem školní jídelny.
Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v konvicích nebo nápojových nádobách, ze
kterých si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ ve spolupráci s třídními učitelkami a
pracovnicemi ŠJ) a své hrnečky.
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Učitelky vedou děti k dodržování pitného režimu.
Nápoje se obměňují – vždy je k dispozici voda a čaj, dále jsou podávány ovocné šťávy,
vitamínové nápoje, popř. minerálky.
Kromě svačin a oběda je v době od 8:00 do 9:30 a odpoledne v době od 14:00 do 15:45 hod
dětem volně přístupná ovocná nebo zeleninová mísa.
Otužování dětí je v MŠ prováděno takto:
pravidelným větráním tříd
udržováním přiměřené teploty ve třídě
dostatečným pobytem venku
vhodným oblékáním dětí v MŠ i mimo ni
Pro odchod dětí z MŠ je orientačně stanovena doba po obědě, 11:45 – 12:00, a doba po
odpočinku a svačině, po 14:00, s přihlédnutím k potřebám a zájmům dítěte a rodiny. Dítě lze
z MŠ odvádět i v jinou dobu po domluvě s třídní učitelkou. Třídní učitelky předávají děti
zákonným zástupcům nebo pověřeným zástupcům.
Bezpečnostní opatření při pobytu dětí v MŠ jsou závazná pro všechny pracovníky školy.
Po dobu pobytu dětí v MŠ za ně zodpovídá pedagogická pracovnice, která dítě převzala, třídní
učitelka a pedagogická pracovnice, která dítě předává zákonnému zástupci, popř. jiná zletilá
osoba, vykonávající pedagogický dozor z pověření ředitelky MŠ.
Učitelky ve třídách děti nepřetržitě dozorují, průběžně kontrolují počet svěřených dětí a
kontrolují všechny prostory , ve kterých se děti pohybují.
Samy dodržují všechna hygienická a bezpečnostní pravidla, průběžně s nimi seznamují děti a
vedou je k jejich dodržování.
Ve Vranově nad Dyjí dne 30. 9. 2018
Za MŠ Pavlína Velebová, ředitelka
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