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1. INFORMACE O ŠKOLE  
 
Název přísp. org.: MŠ Za Školou 2851/1, 700 30 Ostrava – Zábřeh,                                                     

příspěvková organizace 
 
Adresa mateřské školy: Mateřská škola, Tarnavova 18, 700 30 Ostrava – Zábřeh 
  
Zřizovatel :     Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, 

ředitelka jmenována do funkce k 1.9.2008.   
  

IČO MŠ:     75 02 98 55 
                

Typ školy:      Mateřská škola s celodenní péčí 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Věra Miklušová 
Telefon:     602 511 622  
E-mail:      ms.zaskolou@seznam.cz 
 
Zástupkyně ŘŠ pro MŠ Tarnavova: Bc. Lenka Ryznerová 
Telefon:      725 059 224  
E-mail:      ms.tarnavova@seznam.cz 
 
Ekonomka školy:    Ing. Kateřina Trojanová  
Telefon:     722 434 055 
Email:      mszaskolou@seznam.cz 
      
Vedoucí ŠJ Tarnavova + ŠJ U Zámku: Ludmila Vlasaná 
Telefon:     724 018 114  
E-mail:      ludmila.vlasana@seznam.cz 
 
Provoz mateřské školy:   6:00 – 16:30 hod 
 
Kapacita:      84 děti, v provozu jsou 3 třídy po 28 dětech 

věkové složení je od 2,5 do 6 (7) let  
 
Počet tříd v provozu:   3  (kapacita 28 dětí / třída) 
 
Pedagogičtí zaměstnanci:  6 – učitelky MŠ 
 
Úklid:      2  - úklid 
 
Školní kuchyň:    3 (z toho 1 ved. ŠJ) 
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2. PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 
Naše mateřská škola je součást právního subjektu Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, 
Za Školou 1, příspěvková organizace. Zprovozněna byla 1.9.1990. Nachází se ve 
středu sídliště „Pískové doly“ v Ostravě – Zábřehu v blízkosti CHKO Poodří, které 
nabízí řadu možností k vycházkám do přírody. 
 
Panelová budova mateřské školy byla postavena v 70-tých letech.  Kromě 3 tříd je v 
budově školní kuchyň, která zajišťuje vyvážené stravování dětí, dále kancelář 
zástupkyně ředitelky, kancelář vedoucí ŠJ, dále šatny správních zaměstnanců a 
různé úložny (čistících prostředků, potravin, vyřazených dokumentů apod.).  
Většina materiálního zařízení mateřské školy je již starší, takže se průběžně se 
snažíme o jeho obměnu a estetizaci. Další snahou je rozšiřování komunikace a 
spolupráce s rodiči, a to prostřednictvím dětí – větší zapojení rodičů do akcí 
pořádaných mateřskou školou a dalšího dění v MŠ. 
 
Ve  třídách je maximální počet dětí tzn. 28 zapsaných dětí v jedné třídě. Učitelky MŠ 
pracují dle zásad a cílů Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání. Všichni zaměstnanci se snaží o vytvoření klidného, vlídného a 
estetického prostředí, aby se v něm děti cítily bezpečně a rády se do tohoto prostředí 
vracely. 
 
Budovu obklopuje školní zahrada. Na zahradě jsou pískoviště a průlezky, které 
využíváme převážnou část roku. 
 
 

3. REŽIMOVÉ POŽADAVKY 
 
Nástup dětí:    6:00 – 8:00 hod  

možno přihlédnout k požadavkům rodičů (po domluvě s učitelkou 
ve třídě mohou rodiče přivést dítě kdykoliv během dne)                                                                              

                        
Spontánní hra:  6:00 – 8:30 hod a 15:30 – 16:30 hod 

v případě nepříznivého počasí nebo nepříznivých rozptylových 
podmínek také v době od 9:45 – 11:45 hod - současně probíhají 
řízené činnosti ve skupinkách nebo individuální práce s dětmi  

 
Činnosti dětí řízené pedagogem:     6:00 – 16:30 hod.   
 
Sledování televize a videa, práce s PC: jen příležitostně v době náhradních 

činností nebo v souvislosti s výchovně 
vzdělávacím programem 

Pohybové aktivity 
- denně ranní cvičení nebo pohybová chvilka - v případě, že děti mají rozvinutou 

hru s rozestavěnými prvky v prostoru herny, je možné zařadit cvičení 
v průběhu dne nebo při pobytu venku 

- minimálně jednou týdně cvičení s využitím nářadí a náčiní  
- sportovní aktivity během her, při pobytu venku   
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Pobyt venku 
Podmínky – u budovy je školní zahrada a na ní pískoviště pro každou třídu. V rámci 
vycházek je možno využívat blízký park a okolní vilovou čtvrť.  
Doba pobytu venku dle povětrnostních a rozptylových podmínek je zpravidla od 9:45 
do 11:15 hod.  
V letních měsících je možno provádět výchovně vzdělávací program venku kdykoliv 
během dne. Paní učitelky mohou zařazovat hry v prostorách školní zahrady, 
v pískovišti, na skluzavce, s míči a jinými hračkami podle přání dětí. 
Při pobytu dětí na školní zahradě zodpovídají učitelky za uzamčení vstupních branek. 
 
Odpočinek a spánek  
12:30– 14:15 hod. 
Po obědě, hygieně (čištění zubů – dle individuálních podmínek ve třídě), převlékání 
do pyžamka děti uléhají děti na lehátka. Zklidnění dětí probíhá při pohádce – čtené 
učitelkou nebo reprodukovanou z CD nebo při relaxační hudbě. Na lehátku děti 
odpočívají nebo spí – dle individuální potřeby. 
Lehátka denně rozkládají a uklízejí paní uklízečky v prostoru herny dle značek dětí. 
Pyžamka si děti věší na pojízdný stojan. Děti jsou vedeny k tomu, aby si alespoň 
částečně ustlaly své lehátko. V případě, že chybí některá učitelka, dělí se děti na 
„spaní“ do ostatních tříd – paní uklízečky přenášejí jejich lůžkoviny tak, aby děti vždy 
spaly ve „svých“ lůžkovinách. 
 
Stravování 
Příprava stravy – vlastní kuchyně je součástí zařízení. 
Podávání svačin – 8:45 hod dopoledne a 14:20 hod odpoledne 
Děti se obsluhují samy – z pojízdného vozíku berou tácek, chléb, rohlík apod. Mladší 
děti si odnesou tácek s pečivem ke stolu a vracejí se pro pití (dětem, které si nejsou 
jisté, pomáhá učitelka). Starší děti si odnášejí svačinu celou najednou. Samozřejmě 
záleží na jednotlivých dětech, jak jsou schopné danou situaci zvládnout – individuální 
přístup učitelky. 
Pokud si rodič vyzvedne dítě po obědě, dostává odpolední svačinu sebou.  
Podávání oběda – 11:45 – 12:15 hod 
Mladším dětem se zpočátku jídlo podává ke stolečku, maso a knedlíky se jim krájí – 
děti jedí lžící. Pokud si však chtějí jídlo přinést samy, nebráníme jim. Našim cílem je 
samostatnost dětí. Starší děti se obsluhují samy. Jedí příborem. Po ukončení jídla 
odnášejí nádobí na určené místo. Mají také možnost přídavku. Správní zaměstnanci 
jsou na třídách nápomocni, především ve třídách mladších dětí nebo tam, kde je 
pouze jedna učitelka na třídě. Odstup jednotlivých jídel je maximálně 3 hodiny.  
 
Pitný režim 
Děti dostávají u svačin i oběda vždy pití (čaj, minerálky, džusy, koktejly, mléko atd.). 
Kromě toho mají po celý den přístup k nerezovým konvicím s nápoji na třídách a 
k vlastním hrníčkům - mohou se obsloužit samy nebo požádají učitelku. V letních 
měsících je dostatek pití i při pobytu venku. 
 
Způsob nakládání s prádlem 
Výměna prádla: ručníky - 1x týdně, pyžama – 1x týdně, lůžkoviny - 1x za tři týdny. 
Ručníky pereme sami. Ostatní prádlo pere firma - 1x za 14 dnů odváží a přiváží 
prádlo. 
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Manipulace s prádlem – čisté prádlo je ve skříních, použité zvlášť v koších, na převoz 
v kontejnerech. 
 

4. REŽIM ÚKLIDU A VÝMĚNA PRÁDLA 

 
Denní úklid:  

 setření všech povrchů na vlhko - podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu 
topných těles a klik 

 vyčištění koberců vysavačem 

 vynášení odpadků 

 mytí umyvadel a záchodů za použití čistících prostředků s dezinfekčním 
účinkem 

 otvírání budovy dle vnitřního řádu a rozpisu služeb 

 uzavírání oken a budovy dle vnitřní směrnice o ostraze majetku 

 příprava a úklid lehátek 

 pomoc při stolování a převlékání dětí 
                        

Týdenní úklid:  

 dezinfekce podlah 

 omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikování 
umýváren a záchodů 

 kontrola celého objektu, včetně střechy a zahrady, zjištěné závady zapsat do 
knihy závad a ihned nahlásit osobě pověřené BOZP, nebo vedoucímu úseku 

 výměna ručníků 

 úklid okolo budovy 

 praní drobného prádla 

 opravy drobného prádla 

 žehlení a mandlování drobného prádla  

 dezinfekce zubních kartáčků a kelímků 
 
Měsíční úklid: 

 větrání a převlékání lůžkovin 

 vysávání lehátek 

 velký úklid všech místností 
 
Hlavní úklid: 2x - 3x ročně 

 umývání oken včetně okenních rámů, dveří, svítidel, nábytku, ometení stěn 

 celkový úklid všech prostor a zařizovacích předmětů 

 praní záclon /dle vnitřního pokynu/ 

 čištění koberců  
 
Sezonní práce: 

 odklízení sněhu v zimě 

 okopávání záhonů, plení na zahradě 

 hrabání listí, trávy 

 kropení pískoviště 
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Provozní řád venkovní hrací plochy - školní zahrady 
 

 
A) Venkovní vybavení:   

- 3 x pískoviště s kryty na písek a sedáky z plastu 
- 3 x betonové lavičky se sedáky ze dřeva 
- 1 x pružinová  houpačka (Žirafa) 
- 2 x průlezky  
- 2 x sestava k prolézání  (Hrošík, Lvíček) 
- 2 x stůl zahradní s lavičkami 
- 1 x skluzavka- dřevěná zahradní (dar OS) 
- 1 x hrazda (sestava 3 velikostí) 
- úložna hraček na pobyt venku, koloběžek atd. 

 
B) Provoz a údržba: 
Denní úklid 

 odemykání a uzamykání zahradních branek dle provozu školy v 6:00 a v 16:30 
hod a době pobytu dětí na školní zahradě – zajišťují správní zaměstnanci   

 každodenní kontrolu a úklid odpadků z plochy zahrady – zajišťují správní 
zaměstnanci 

 vizuální kontrolu technického stavu herních prvků a mobiliáře před pobytem 
dětí na šk. zahradě zajišťují správní zaměstnanci, pravidelnou kontrolu - osoba 
pověřená BOZP, odbornou kontrolu (revize) smluvní firma – 1x ročně 

 odkrytí a zakrytí pískoviště ochranným krytem (plachtou) – před a po skončení 
hry dětí – zajišťují správní zaměstnanci, popřípadě učitelky MŠ 

  Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 

 v případě zjištění závady, jsou všichni zaměstnanci povinni závadu nahlásit 
zást. ŘŠ – ta ve spolupráci s vedením školy zajistí její odstranění  

 kontrolu stavu a čistoty provádět dle plánu kontrolní činnosti – zást. ŘŠ 
  Péče o zeleň 

 kropení zahrady v případě potřeby – správní zaměstnanci 

 sekání a úklid trávy – ÚMOb Ostrava – Jih 

 hrabání a úklid listí – ÚMOb Ostrava – Jih 

 drobné prořezy keřů a dřevin - ÚMOb Ostrava - Jih 
  Údržba pískoviště: 

 kontrola stavu obrub pískoviště – průběžně správní zaměstnanci, učitelky 

 denní přehrabání pískoviště je součástí denní kontroly – správní zaměstnanci 

 2x ročně překopat - přeházet písek v pískovišti – správní zaměstnanci 

 výměna písku se provádí dle potřeby v závislosti na zatížení pískoviště a 
prováděných opatření k sanaci písku 

  Roční revize herních prvků: fa DOR – SPORT 

 kontrola dle ČSN EN 1176 a 1177 

 případná oprava, výměna či likvidace 
 
 
Poznámka: Hygienické požadavky – jsou stanoveny § 13 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhl. č. 135/2004 Sb., kterou se stanoví 
hyg. požadavky na koupaliště, sauny a hyg. limity písku v pískovištích (§ 33 a příloha č. 10). 
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