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I. Údaje o zařízení: 

Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov, příspěvková organizace, č. p. 202, 

544 75 

IČO: 75017415 

Ředitel: Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda 

Zřizovatel: Obec Mostek 

 

Mateřská škola, odloučené pracoviště, č. p. 207, 544 75 

Telefon: 499 691 217 

Vedoucí učitelka: Eva Kalfusová 

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 

Kapacita:35 

Provozní doba: 6,00 - 15,30 hodin 

 

II. Režimové požadavky: 
 

a) Nástup dětí  

Dle potřeb rodičů, pozdější příchody, tj. po 8,00 hodin je třeba hlásit předem. Rodiče jsou 

povinni dovést dítě do MŠ a osobně ho předat učitelce. 

b) Spontánní hry  

Od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku. Probíhají celý den a prolínají 

se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální 

potřeby dětí. 

c) Didakticky cílené činnosti  

Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové nebo kolektivní práce učitelek 

s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí. 

d) Pohybové aktivity 

Denně zdravotně zaměřená cvičení a pohybové hry; průběžné pohybové chvilky a hudebně 

pohybové činnosti, jednou týdně didakticky cílené pohybové činnosti. 

e) Pobyt venku  

2 hodiny denně (podle počasí). V zimních měsících se pobyt venku neuskutečňuje při teplotě  

- 10 stupňů Celsia, při silném větru a dešti. K pobytu venku se využívá též zahrada a blízký 

les. V letních měsících při teplotě nad 30 stupňů Celsia učitelka zváží venkovní pobyt na 

přímém slunci - využít lesů, zabezpečit pokrývky hlav (zvážit i sluneční brýle či opalovací 

krémy).  

f) Odpočinek, spánek  

Odpočívají všechny děti. Děti s nižší potřebou spánku vstávají asi po 30 minutách a učitelky 

jim nabízejí náhradní aktivity, Lehátka denně připravuje školnice. 

g) Stravování:  

Strava připravená ve školní kuchyni v přízemí se dopravuje výtahem. Svačiny se podávají 

v 8,15 hodin a odpoledne v 13,45 hodin. Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a 



potravin. Oběd se vydává v 11,15 - 11,45 hodin. Obědy na talíře připravuje školnice, dítě má 

právo si žádat o množství; při obědě používají děti od pěti let příbor. Použité nádobí odnášejí 

děti na předem určené místo. 

h) Pitný režim:  

Děti mají celý den k dispozici tekutiny v konvici, ze které si mohou samy nalévat. Hlavní 

kuchařka určuje druh nápojů, většinou ráno teplý čaj, později ovocné šťávy, vitamínové 

nápoje či mléko. 

i) Otužování:  

Pravidelným větráním, dostatečným pobytem venku a vodou po odpoledním odpočinku. 

j) Předškoláci:  

Pokud počet zapsaných dětí v MŠ na daný školní rok překročí počet 28, absolvují předškolní 

děti přípravu v budově ZŠ (cca 100 m vzdálené) v jedné pro ně vyhrazené třídě; do školní 

budovy si je odvádí pověřená učitelka v 8,30 h a jsou pod jejím vedením do 10,00 h, kdy je 

odvádí zpět. Kromě třídy mohou dle potřeby využívat i učebnu pohybové výchovy, školní 

dílnu nebo učebnu PC. S sebou si z MŠ nosí lahev s pitím, kterou jim před odchodem naplní 

školnice či učitelky MŠ. Na oběd dochází pod vedením jedné z učitelek MŠ do ŠJ, kde mají 

vyhrazený prostor a stolek. Pokud je v MŠ přítomno v daný den do 28 dětí, stravují se 

s ostatními dětmi v MŠ. 

 

III. Způsob nakládání s prádlem: 

Praní prádla probíhá ve vlastní prádelně, žehlení, mandlování a skladování čistého prádla ve 

skříních ve skladu provádí školnice. 

Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 3 týdny 

 ručníky 1x týdně 

 pyžama 1x za 14 dní po dohodě s rodiči 

 

 

 

 

 

 
 
 

V Mostku, dne 19. 9. 2018                                      Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel, v. r. 


