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I. Informace o zařízení 
 
Název školy: Mateřská škola Staré Heřminovy, okres Bruntál, příspěvková organizace 
Adresa školy: Staré Heřminovy 128, 793 12 Horní Benešov  
Telefon:  555 502 001 
Email:  ms.st.herminovy@seznam.cz 
IČO:   750 29 766 
Ředitel:  Mgr. Věra Uvírová 
Zřizovatel:  Obec Staré Heřminovy 
 
Typ MŠ:   celodenní s pravidelným provozem 
Možná počet dětí:  25 
Provozní doba:  7.30 – 16.00 hodin 
Stravování:   vlastní vývařovna 
 
II. Režimové požadavky 
  
    Režim dne je částečně stanoven, 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.  
  
a) Nástup dětí:  
Děti obvykle přicházejí do 8.00 hod., po dohodě s učitelkou podle aktuální potřeby zákonných 
zástupců. Zákonní zástupci jsou povinni předat dítě učitelce osobně. Při vstupu dítěte do 
mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 
 
b) Spontánní hry:  
Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  celý den. Prolínají 
se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální 
potřeby dětí.  
 
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):  
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek 
s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí. 
 
d) Pohybové aktivity:  
Denní zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku. 
Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. 
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti.  
Kondiční vycházky do okolí vesnice. 



e) Pobyt venku:  
Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). Dopoledne 9.30 – 11.30, odpoledne 14:50 – 15:50. 
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. 
 
Pozemek k pobytu venku: školní zahrada je využívána k rekreaci a tělovýchovným aktivitám.  

Je samostatně oplocena. Vybavena prohazovadlem, lanovou sítí, lezeckou 
stěnou s úchyty a výřezy ve tvaru chobotnice, krytým pískovištěm, kolotočem, 
skluzavkou s houpačkami a prolézačkami, tabulí na kreslení, kruhovým 
posezením, dvěma houpadlami, domečkem a běžeckou dráhou. Je zde lavička 
k odpočinku dětí. Na pískovišti jsou děti chráněny před sluncem zvednutou 
plachtou.  

 
Údržba školní zahrady: pravidelné posekání trávníků pracovníkem obce, v létě dle potřeby  

zavlažování trávníku i písku v pískovišti. 
 
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti s poznávacím cílem a pohybovou  

aktivitou. Pobyt na zahradě, vycházky do přírody, do lesa, na louku, na cesty, 
kde není provoz motorových vozidel. 

 
 
f) Odpočinek, spánek:  
Vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 30 min. odpočívají všechny děti při čtení 
pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají. Učitelka jim nabízí náhradní klidové 
činnosti tak, aby nerušily spící kamarády.  
 
Zařazení v režimu dne: 12.15 – 14.00 hod. 
 
Ukládání lehátek: starší děti nosí lehátka do třídy. Po vstávání si děti ustelou, mladším  

pomáhá učitelka. Lehátka se skládají vždy 2 na sebe. Pyžama si děti nechávají 
na svém lehátku. 

 
 
g) Stravování: 
Vlastní strava připravená ve školní kuchyni. 
Svačiny: podávají se v době od 8.30 do 8.50 hodin, odpoledne od 14.30 do 14.50 hodin.  

   Děti si samy prostírají a samy se obsluhují, mladší obsluhuje učitelka či starší dítě.   
   Po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené. 

Obědy: vydávají se od 11.40 do 12.10 hodin.Děti si chystají talíře a příbory, polévku nalévá    
  učitelka. Hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, děti si je samy odnáší. Dítě má   
  právo si žádat o množství. Starší děti používají příbory. Použité nádobí odkládají do  
  okénka k tomuto účelu vyhrazenému. Všichni zaměstnanci vedou děti    
  k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. 

Výdej stravy pro cizí strávníky:  probíhá v 11 hodin. Kuchařka předává jídlo v jídlonosičích,   
     zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby. 

 
 
h) Pitný režim: 
Děti mají celý den k dispozici pití ve třídě v konvici , ze které si mohou samy nalévat. Každé 
dítě má svůj hrníček. Učitelky vedou děti k pití, konvice je doplňována průběžně dle potřeby. 
Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, voda, minerálky. Při pobytu na zahradě mají děti 
připraveno pití s sebou. Pití je rovněž podáváno ke každému jídlu. 
 
 



i) Otužování: 
Děti se otužují přirozenou cestou. 
- pravidelné větrání tříd 
- školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 
- dostatečný pobyt venku 
- kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
- v létě stříkaní vodou z pet lahve na školní zahradě 
 
 
III. Zp ůsob nakládaní s prádlem: (Vyhláška č.410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 
 
Lůžkoviny :  Převléká se 1x za 3 týdny a dle potřeby (pomočení nebo pozvracení dětí).  
Ručníky  Každý týden a rovněž podle potřeby 
Pyžama:  1x týdně, nebo dle požadavku rodičů  
 
Prádlo se ihned odváží do prádelny v Bruntále. Školnice prádlo nachystá, spočítá kusy, 
ředitelka zajišťuje odvoz. Špinavé prádlo se ukládá v sáčku do koše, čisté prádlo je uloženo 
v uzamčené skříni k tomuto účelu určené. Za manipulaci s prádlem odpovídá školnice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala:        Mgr. Věra Uvírová 
            ředitelka školy 
 
 


