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

příspěvková organizace 
 
Adresa mateřské školy: MŠ Tylova 37, Ostrava - Zábřeh 
                                            
 
Zřizovatel :   Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava – Jih, 

  ředitelka jmenována do funkce k 1.9.2008.                     
 
Typ školy:      Mateřská škola s celodenním provozem 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Věra Miklušová 
Telefon:     602 511 622 
E-mail:      ms.zaskolou@seznam.cz 
 
Zástupkyně ŘŠ pro MŠ Tylova: Iveta Rychtářová     
Telefon:      724 049 005  
E-mail:      mstylova@seznam.cz 
 
Ekonomka školy:    Ing. Trojanová Kateřina 
Telefon:     722 434 055 
Email:      mszaskolou@seznam.cz 
      
Vedoucí ŠJ Tylova + ŠJ Za Školou: Lucie Gavendová 
Telefon:     725 059 494 
E-mail:      lucie.gavendova@seznam.cz 
 
Provoz mateřské školy:   6:00 – 16:00 hod 
 
Kapacita:      120 dětí, v provozu jsou 2 třídy po 28 dětech 
 a 2 logopedické po 14 dětech  
 věkové složení je od 2 do 7 let  
 
Počet tříd v provozu:   4 (z toho 2 logopedické třídy)   
 
Pedagogičtí zaměstnanci:  8 kvalifikovaných učitelek MŠ  

(z toho 1 zástupkyně ŘŠ pro MŠ Tylova 
a 4 logopedické asistentky) 

 
Úklid:      3 uklízečky 
 
Školní kuchyň:    3 (z toho 1 ved. ŠJ, 1 kuchařka a 

                                                        1 pracovnice v provozu ŠJ) 
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2. PŘEDSTAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 
Od 1. 1. 2003 je Mateřská škola Tylova součástí právního subjektu s názvem 
Mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace. 
Od 1.1.2003 je naše mateřská škola součástí právního subjektu s názvem Mateřská 
škola Ostrava – Zábřeh, Za školou 1, příspěvková organizace.  
 
Škola je postavena na sídlišti „Starý Zábřeh“, které patří městskému obvodu Ostrava 
– Jih. Jedná se o panelovou budovu ze 70-tých let. Provoz mateřské školy byl 
zahájen 1.9.1983. Budova sestává ze dvou pavilonů - pavilonu správní budovy a 
pavilonu tříd. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. V provozu máme čtyři třídy 
(dvě běžné a dvě logopedické). Logopedické třídy mají upravený vzdělávací program 
pro děti se zdravotním postižením – vadami řeči.  
 
Všechny třídy mají samostatný vchod, který vede do šatny dětí. Dále má každá třída 
svou pracovnu, hernu, umývárnu, WC a kuchyňku pro výdej jídla. V prostorách tříd a 
heren jsou vytvořeny koutky pro hry a činnosti dětí. Herny slouží k rušnějším 
pohybovým aktivitám a po rozložení lehátek k odpolednímu odpočinku.  
 
Mateřskou školu navštěvují děti většinou z nedalekého okolí. Do logopedický tříd se 
přihlašují také děti z odlehlejších částí našeho obvodu. Spolupráce s rodiči se vcelku 
daří. Snažíme se však rodiče ještě více zapojovat do dění MŠ (společné akce, 
přednášky, pomoc při úpravách zahrady…).  
 
V mateřské škole pracuje 8 pedagogických pracovnic (z toho 4 logopedické 
asistentky v logopedických třídách). O úklid mateřské školy se starají 3 správní 
zaměstnankyně. Ve správní budově je kuchyň. Její provoz zajišťuje vedoucí školní 
jídelny, hlavní kuchařka a zaučená kuchařka. V budově je dále kancelář zástupkyně 
ředitelky školy, kancelář vedoucí školní jídelny, šatny správních zaměstnanců, úložny 
(např. potravin, čistících prostředků apod.) a zázemí pro praní a sušení prádla. 
 
Vedle MŠ je školní zahrada. Ta je vybavena průlezkami, pískovišti, skladem hraček a 
pomůcek pro hry na zahradě a mobilními skluzavkami. Stále se však potýkáme 
s nedostatečným vybavením zahrady a jeho ničením. To se snažíme řešit vytvářením 
mobilních center pro různé aktivity (překážkové dráhy, dětské stany, prolézací 
válce,…). 
 
V edukačním procesu se zaměřujeme na rozvíjení osobnosti dítěte s přihlédnutím k 
individuálním a věkovým zvláštnostem, ale také k druhu a rozsahu postižení. Našim 
trvalým úkolem je systematické rozvíjení řeči v rámci individuálního přístupu 
v logopedických i běžných třídách. Při odstraňování vad řeči úzce spolupracujeme 
s SPC. Kpt. Vajdy a rodiči dětí. Snažíme se uspokojovat citové potřeby dětí, posilovat 
pozitivní citové ladění, citlivost a citovou kultivovanost ve vztahu ke svému okolí. 
Učíme děti žít ve společnosti ostatních a mít porozumění pro potřeby jiných. Ve 
své práci zohledňujeme věkové a individuální potřeby dětí.  
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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 – 16:00 hod 

v případě nepříznivého počasí nebo rozptylových podmínek i 
v době od 9:45 – 11:45 hod - současně probíhají také 
individuální, skupinové nebo frontální činnosti  

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

činností nebo v souvislosti s výchovně 
vzdělávacím plánem 

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   
 
Pobyt venku 
Podmínky – u budovy je zahrada s pískovištěm pro každou třídu. Učitelky zařazují a 
využívají také vycházky do okolí MŠ. 
Denní doba pobytu venku je zpravidla 1,5 hodiny dopoledne (od 10:00 do 11:30 hod) 
Odpoledne se řídí doba pobytu venku délkou pobytu dítěte v MŠ. 
V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní 
teploty. Pobyt může být dále krácen nebo zcela vynechán při mimořádně 
nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové 
situace (každodenní sledování znečištění ovzduší na stránkách CHMI – ISKO). 
V letních měsících se provoz přizpůsobuje tak, aby bylo možné přenést edukační 
činnost dětí do venkovního prostředí nebo stíněných teras v co největším rozsahu. 
Pobyt na zahradě obohacujeme mobilními klouzačkami, trampolínou, a jiným TV 
nářadím a náčiním. 
 
Odpočinek a spánek  
12:15 – 14:15 hod 
Po obědě - provádění hygieny – vyplachování ústní dutiny nebo čištění zubů, 
převlékání do pyžama – individuální přístup, ulehání na lehátka, poslech pohádky 
čtené učitelkou, případně z magnetofonu, CD, relaxační hudby apod., spánek.  
Lehátka se denně chystají v prostoru herny podle značek dětí, které jsou přítomné 
v MŠ. Tato lehátka chystají paní uklízečky, rovněž je po spaní uklízejí. Děti jsou 
vedeny k tomu, aby si své lehátko ustlaly samy. Pyžama si děti věší na háček na 
pojízdný stojan. 
V době spojování dětí (z důvodu absence učitelek nebo nízkého počtu dětí) se 
lůžkoviny stěhují s dítětem. 
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Stravování 
Příprava stravy – vlastní kuchyně je součástí zařízení. 
Podávání svačin – 8:40 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. 
Podávání oběda – 11:40 – 12:15 hod. 
Mladším dětem se zpočátku jídlo podává ke stolečku, maso 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 p. učitelku. V letních 
měsících je dostatek pití i při pobytu venku. 
 
 

4. REŽIM ÚKLIDU A VÝMĚNA PRÁDLA 
 

Denní úklid: 

 setření všech povrchů na vlhko – podlah, okenních parapetů, nábytku, krytů 
topných těles a klik 

 vyčištění koberců vysavačem 

 mytí umyvadel a záchodů za použití čistících prostředků s desinfekčním 
účinkem 

 
Týdenní úklid: 

 omytí omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikování 
umýváren a záchodů 

 dezinfekce kelímků na vyplachování ústní dutiny 
 
Měsíční úklid: 

 omývání 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 

 čištění koberců 

 praní závěsů (dle vnitřního pokynu) 
 
Sezónní práce: 

 odklízení sněhu v zimě 



6 

 

 kropení pískoviště 

 úklid okolo budovy MŠ – školní zahradě (úklid nebezpečných předmětů, 
okopávání záhonů, plení na zahradě, hrabání listí, trávy apod.) 

 
 
Způsob nakládání s prádlem 
Výměna prádla:  ručníky - 1x týdně (v případě potřeby ihned) 
 pyžama – 1x týdně (v případě potřeby ihned) 
 lůžkoviny - 1x za tři týdny (v případě potřeby ihned) 
Použité lůžkoviny se třídí mimo pobytové místnosti a ukládají se do vhodných 
transportních obalů, které zabraňují kontaminaci okolí nečistotami 
Použité lůžkoviny se skladují v zaklápěcích, umělohmotných koších ve vyčleněném 
prostoru – samostatná místnost (vedle šatny správních zaměstnanců, s venkovním 
vstupem). 
Čisté lůžkoviny se skladují v čistých uzamykatelných skříních. 
Ručníky, závěsy a různé drobné prádlo perou správní zaměstnanci – uklízečky 
v pračce MŠ.  Ostatní prádlo pere smluvně zajištěná firma, 1x za 14 dnů odváží a 
přiváží prádlo. 
Manipulace s prádlem – čisté prádlo je ve skříních, použité zvlášť v koších, na převoz 
v kontejnerech. 
 
 
 

5. PROVOZNÍ ŘÁD VENKOVNÍ HRACÍ PLOCHY (ŠKOLNÍ ZAHRADY) 
 
A) Venkovní vybavení:  - 4 x pískoviště 
                                    - 3 x průlezky 
                                    - 3 x betonové lavičky 
 - 5 x dřevěný sedák na obrubě pískoviště 
                                    - 1 x dřevěný vláček s vagónkem 
                                    - 2 x dřevěný stůl 
 - 4 x dřevěná lavička 
 - 1 x  dětská průlezka - Housenka 
                                    - úložna hraček na pobyt venku, koloběžek atd. 
 
B) Provoz a údržba: 
 
 1. Denní úklid 

 odemykání a uzamykání zahradních branek dle provozu školy – 6:00, 16:00 
hod – správní zaměstnanci   

 každodenní kontrola a úklid odpadků z plochy zahrady – 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 

 uzamykání a odemykání zahradních branek před pobytem dětí venku - zajišťují 
učitelky 
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 2. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 
 
Běžná kontrola:  
1x týdně provádí správní zaměstnanci se zápisem do kontrolní knihy, zjištěné závady 
hlásí zástupkyni ŘŠ pro MŠ TY (ta zajistí odstranění zjištěných závad), provádějí také 
záznam o opravách jednotlivých prvků 
 
Provozní kontrola:  
1x měsíčně provádí osoba pověřená BOZP a PO se zápisem do servisní knihy – 
zjištěné závady hlásí zástupkyni ŘŠ pro MŠ TY (ta zajistí odstranění zjištěných závad 
(provádí také záznam o opravách jednotlivých prvků 
 
Revize:  
1x ročně provádí revizní technik – zápis do revizní knihy 
 
3. 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 
 
  4. Údržba pískoviště: 

 kontrola stavu obrub pískoviště – průběžně správní zaměstnanci, učitelky 

 denní přehrabání pískoviště je součástí denní kontroly 

 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 

 
  5. 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)     
 


		2019-01-09T18:46:53+0100




