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 Údaje o zařízení: 

Mateřská škola Domažlice, příspěvková organizace 

Zahradní 471, 344 01 Domažlice 

IČO: 75006111 

Tel.: 379724565,  

E-mail: ms4.domazlice@seznam.cz, ms.domazlice@seznam.cz 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Žáková 

Zřizovatel: město Domažlice 

 

 Popis zařízení: 

Typ provozu: celodenní 

Stanovená kapacita: 79 dětí 

Provozní doba: od 6:30 do 17:00 
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Podmínky pro provoz 

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými 

osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení 

vzdělávacího a výchovného působení školy, rodiny a společnosti. 

Mateřská škola je zřízena pro celodenní provoz. To znamená, že poskytuje dětem vzdělávání 

déle než 6,5 hodiny denně ve třech běžných třídách a jedné třídě speciální zřízené dle § 16 odst. 

9 zákona 561/2004 Sb. pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Provoz mateřské školy je zajištěn ve dvou budovách propojených kuchyní a přípravnou jídel. 

Z levé strany budovy je samostatný vchod do 1. třídy Motýlků a do ředitelny. Vchodem z druhé 

strany budovy se dostanete do dalších tříd. 4. třída Broučků pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami je umístěna v přízemí vedle prostoru šaten. Do 2. třídy Čmeláků se dostanete 

průchodem chodbou ze šaten a 3. třída Berušek je umístěna v prvním patře budovy. K areálu 

mateřské školy patří zahrada s herními prvky, kde děti mohou trávit pobyt venku. 

Provoz je zajišťován zaměstnanci školy 

Pedagogičtí pracovníci: 

1. třída – Hana Fruthová, Zdeňka Moskalová 

2. třída – Dana Tomanová, Bc. Alena Mlezivová, Mgr. Lenka Žáková 

3. třída – Aneta Černá, Vlasta Machtová 

4. třída – Mgr. Vladěna Kuželková, Ludmila Klečková 

Asistenti pedagoga: Pavla Jarolímková, Lenka Ševčíková 

Provozní pracovníci: 

Vedoucí kuchyně – Anna Mendlíková 

Pomocná kuchařka – Květa Ehrlichová 

Uklízečky – Ivana Podroužková, Hana Dufková 

 

Využívání zařízení včetně pozemku pro jiné aktivity 

Mateřská škola je využívána pouze jako zařízení pro předškolní vzdělávání. 

Dle požadavků je možné zde organizovat semináře pro pedagogické pracovníky, provozní 

pracovníky školy či rodiče. 

V prostorách mateřské školy působí kroužek malých hasičů „Soptíci“ pod vedením učitelek z 2. 

třídy Čmeláků a dobrovolných hasičů. 

Celý areál mateřské školy slouží k setkávání dětí, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy 

zejména při akcích pořádaných školou. 

 

 Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení): 

Nástup dětí je v době mezi 6:30 a 8:30  



Rodiče jsou povinni dovést dítě do tříd a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do 

mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Po předchozí 

domluvě s učitelkou je možný příchod i později. 

Hra 

Spontánní hra dětí probíhá v průběhu celého dne, prolíná se s činnostmi řízenými učitelkou ve 

vyváženém poměru s ohledem na individuální potřeby dětí a na aktuální situaci. 

Výchovně vzdělávací proces probíhá během celého dne formou individuálních či skupinových 

her a činností.  

 

Sledování televize  

Televize je využívána pouze v době velmi nepříznivých klimatických podmínek a to maximálně 

po dobu 45 minut dle věku dětí. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je také sledování 

předem naplánovaných televizních pořadů pro děti.  

Pohybové aktivity 

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne. Denně provádíme zdravotně zaměřená 

cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.  V průběhu 

dne jsou zařazeny pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti.  Alespoň jedenkrát týdně se 

věnujeme didakticky cíleným pohybovým činnostem. Pro pohybové aktivity v mateřské škole 

jsou využívány pomůcky a vybavení (lana, obruče, míče, švihadla, tunely, švédská bedna, 

žíněnky, lavičky, bazén s míčky, velká molitanová sestava atd.).  Denně mají děti také dostatek 

pohybu při spontánních hrách a pohybu venku. Všechny třídy navštěvují pravidelně od října do 

března/dubna Sokolovnu, kde využíváme dalšího sportovního vybavení a náčiní a především 

prostoru pro běhací a míčové hry.  

V blízkosti mateřské školy je také nově zrekonstruovaný plavecký bazén, moderně vybavené 

dětské hřiště a sportovní hřiště s umělým povrchem, které během školního roku také 

využíváme.  

Rozvoj pohybových schopností, dovedností a vytrvalosti je zajištěn krátkými i delšími 

vycházkami do nedaleké přírody a lesa.  

Vybrané děti se každoročně věnují tréninku baseballu. Tyto schopnosti pak využívají na 

každoročním turnaji mateřských škol z Domažlic. 

Pobyt venku 

Pobyt venku je uskutečňován denně v závislosti na klimatických podmínkách po dobu 1,5 až 2 

hodiny. K pobytu venku využíváme školní zahradu s herními prvky. S dětmi chodíme na 

vycházky do přírody či do města dle uvážení učitelek. 

Pobyt venku probíhá v době od 9:30 do 11:45 a v odpoledních hodinách od 15:30 do 17:00. 

V jarních a letních měsících je dopolední výchovně vzdělávací činnost přesouvána ven např. na 

školní zahradu i dříve.  



Odpočinek  

Odpočinek probíhá po obědě, dle věku dětí od 11:45 do 14:00. Respektujeme individuální 

potřeby dětí. Předškolákům a dětem, které nespí, odpočinek zkracujeme či nahrazujeme jinou 

relaxační činností. K odpočinku slouží prostory jednotlivých tříd, kde jsou denně rozkládána 

lehátka a po odpočinku zase skládána na místo k tomu určené. Během odpočinku mohou děti 

vždy uspokojit své hygienické potřeby. 

Stravování 

Příprava stravy je ve vlastní kuchyni, jídlo je zde uvařeno a rovnou odtud vydáváno dětem. 

Dopolední svačina probíhá průběžně dle potřeb dětí či společně v závislosti na druhu pokrmu 

v době od 7:30 do 9:00. Odpolední svačina je společná mezi 14:00 a 14:30.  

Obědy: 

1. třída od 11:30 do 12:00 ve své třídě 

2. a 3. třída od 12:00 do 12:30 ve své třídě 

4. třída od 11:30 do 12.00 ve 2. třídě 

Dietní strava, podložená zprávou od lékaře lze řešit po domluvě s vedoucí stravování 

individuálně. 

Pitný režim 

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne ve všech třídách. Nápoje jsou v nádobách k tomu 

určených a jsou pravidelně doplňovány. Děti mají možnost se kdykoliv napít dle vlastní 

potřeby. V průběhu teplých dnů, při pobytu venku na školní zahradě jsou dětem poskytovány 

nápoje po celou dobu pobytu venku. Dětem jsou podávány čaje, ředěné koncentráty, džusy, 

voda, mléko či kakao.  

Otužování 

Otužování dětí provádíme pravidelným větráním tříd, regulací teploty centrálního vytápění, 

dostatečným pobytem venku v závislosti na počasí, kontrolou oblečení dětí do mateřské školy 

i na ven, návštěvou plaveckého bazénu. V létě pak využíváme osvěžování vodou na školní 

zahradě. 

Při otužování zohledňujeme aktuální zdravotní stav dítěte a jeho individuální potřeby. 

 

 Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, 

osvětlení 

Podmínky zajištění vhodného mikroklimatu, způsobu a intenzity větrání, vytápění a osvětlení se 

řídí vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 



Způsob a intenzita větrání a vytápění 

Teplota vzduchu je ve třídách regulována nastavením centrálního vytápění a je závislá na 

klimatických podmínkách.  Teplota ve třídách se udržuje v rozmezí 20 až 22°C. Každá třída je 

vybavena nástěnným teploměrem. 

Větrání probíhá pravidelně v průběhu dne dle potřeb v závislosti na venkovní klimatické 

podmínky. V rámci epidemiologické situace probíhá větrání prostor častěji. 

Osvětlení tříd jsou dostatečné. Dle podmínek je využíváno denního i umělého světla. Okna jsou 

vybavena žaluziemi, které brání přímému vniknutí slunečního světla do tříd. 

 Zásobování pitnou vodou 

Vodu odebíráme z městské vodovodní sítě. 

 Způsob zajištění výměny a skladování prádla 

Výměna lůžkovin probíhá zpravidla jednou za tři týdny, ručníků jednou za týden nebo dle 

potřeby ihned. Lůžkoviny jsou plně pratelné. Praní probíhá v mateřské škole v pračce a 

místnosti k tomu určené. Sušení prádla probíhá v prostoru k tomu určenému nebo venku. Čisté 

a špinavé prádlo se nesmí křížit, špinavé nejprve odneseno, potom teprve povlékání a 

umisťování čistého. Prádlo je uloženo v regálech ve skladu lůžkovin. V případě výskytu 

infekčního onemocnění se prádlo vypere a vymění ihned. 

 Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim 

Úklid prostor mateřské školy se provádí denně vytřením všech podlahových povrchů, u koberců 

vyčištěním vysavačem. Denně se za použití čisticích prostředků s dezinfekčním a virucidním 

účinkem provádí umytí umyvadel, pisoárů a záchodů.  Denně se vynáší odpadky. 

Za úklid zodpovídají provozní pracovnice. Zodpovídají za nákup, evidenci, bezpečné 

skladování a správné používání čisticích prostředků. 

 

S provozním řádem jsou seznámeni všichni zaměstnanci školy. Nově přijímaní zaměstnanci 

jsou seznámeni s tímto předpisem před podpisem pracovní smlouvy. Provozní řád je trvale 

umístěn na nástěnce v prostorách vstupu do mateřské školy obou vchodů. 

 

Účinnost provozního řádu je od 1. 9. 2022. 

 

Zpracovala ředitelka školy …………………………………………. 

 


