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6. Účinnost provozního řádu 
 
Údaje o zařízení: 
 
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace    

463 12 Liberec 25,  

tel.: 485 130 004 

IČO: 72742909 

Právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Typ: mateřská škola s celodenní péčí 

Provozní doba: 6,30 – 16,30 hod. (děti přicházejí a odcházejí podle potřeb rodiny dítěte a po 

dohodě s vedením mateřské školy) 

Trojtřídní mateřská škola, děti se přijímají zpravidla od 3 – 6 ti let, ve vyjímečných případech 

lze zapsat i dítě mladší (max. od 2 let) 

1 třída: děti od 3 – 4,5 let 

2. třída: děti od 4 – 6 let 

3. třída: děti od 5 – 6,5 let 

Kapacita MŠ – od 4/2008 – 75 dětí 

Využití zařízení pro jiné účely: zařízení není využíváno pro jiné účely 

Pracovní obsazení mateřské školy: 

Pedagogičtí pracovníci: 

ředitelka: Bc. Zdeňka Nevečeřalová 

učitelky: Janoušková Jiřina 

 Karbanová Eva 

 Kunová Irena 

 Kancová Miroslava 

 Chvalinová Taťána 

 

Provozní zaměstnanci: 

Provozní MŠ: Hrubá Marie 

ved.kuchařka: Hrabalová Zdeňka 
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pom.kuchařka:  Jurisová Veronika 

uklizečka: Zaprzalská Anna 

domovnice: Pavlyukh Vira 

Mateřská škola nabízí tyto aktivity: 

Hudební zájmový kroužek „Barvičky“ pod vedením p. uč. Janouškové – vystupování dětí na 
veřejnosti 
Hra na flétnu – třídní učitelky z modrého a žlutého pavilonu 
třída nejmladších dětí – cvičení s prvky jógy 
Návštěvy různých kulturních akcí pro děti (kino, divadlo, vystoupení známých osobností) 
Návštěvy známých míst Liberce – muzeum, galerie, ZOO, botanická zahrada, dětské dopravní 
hřiště, aj. 
Ekologické polodenní výlety 
Celodenní výlet pro děti na konci školního roku 
Rozloučení se školáky s oslavou 
Spaní V MŠ s předškoláky (večerní) – 1 x na konci školního roku 
Logopedická péče – na škole pracují pravidelně 4 učitelky se zaměřením na  logoped. nápravu 
řeči, stálá spolupráce s rodiči , log. sekcí .  
Vystoupení dětí s kulturním programem pro rodiče před vánocemi a ke Dni matek 
Společné tvoření v MŠ s rodiči – podzim a Velikonoce a dále dle roční nabídky MŠ 
Karneval na MŠ 
Lyžařský kurz – po dobu 5ti dnů pod vedením lyžařských instruktorů – pouze pomoc při 
zajišťování a komunikací s rodiči. Realizuje Ski policie. 
 
 

Režimové požadavky: 
 
Nástup dětí do MŠ: děti přicházejí do MŠ 6,30 – 8,00 hod. (dále dle potřeby dítěte), u 

dětí předškolního věku do 8 hodin. 
Spontánní hra: probíhá v průběhu dne, pokud není zařazená krátká chvilka 

organizovaná pedagogem za účelem rozvíjení poznání dětí, 
 rozvoje talentu dětí nebo individuální činnosti dle jednotlivých 

potřeb dětí 
 V režimu dne: mladší děti od 6,30-8,30 hod. dopoledne a odpoledne 

od 14,45 – 16,30 hod. Starší děti od 6,30 – 8,40 hod. dopoledne a 
odpoledne od 14,45 – 16,30 hod. 

Činnosti řízené pedagogem: 
 mladší děti: 8,50 – 9,30 hod. 
 starší děti:    9 – 9,50 hod. 
Sledování televize: pouze ve výjimečných případech (např. nepříznivé počasí) 
 nejdéle však 20 min. nebo při sledování cíle k jednotlivým 

výchovným činnostem – např. nahrávka dětí při hudebním nebo 
dramatickém vystoupení, apod. 

 Využití interaktivní tabule jako nové metody vých. vzdělávacího 
procesu. 
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Pohybové aktivity: V každé třídě je dostatečný prostor (herna pro rozvoj pohybových a 
tělesných schopností, celkem dobře vybavená). 

 Druhy aktivit:  
 Lyžařský výcvik – po dobu 5ti dní – 1x ročně v zimním období 
 Cvičení s prvky jógy u nejml. dětí 
 Projekt - "Se Sokolem do života" - rozvoj pohybové gramotnosti u 

předškolních dětí 
 turistika na vycházkách mimo MŠ 
 celodenní výlet na závěr školního roku 
 využití školní zahrady k pohybovým aktivitám dle počasí 
 sáňkování, bobování v zimě 
 Frekvence pohybových aktivit v režimu dne: jednou denně jsou 

zařazovány tělovýchovné chvilky v dopoledních hodinách, každý 
den při pobytu venku, po delších sedavých činnostech dětí jsou 
denně zařazovány krátké chvilky na protažení těla 

Pobyt venku: pozemek určený k pohybové aktivitě: školní zahrada je dostatečně 
velká, odpovídá kapacitě zapsaných dětí. Zahrada je po rozsáhlé 
rekonstrukci, v současné době /jaro 2020/ byla dokončena 
rekonstrukce cestiček – k využití pro jízdu dětí na koloběžkách. Na 
podzim 2015 byly odstraněné herní prvky na pružinách – byly již 
zastaralé a byly nahrazeny 2 ks novými. Podzim 2017 – odstraněny 
další herní prvky – staré, nebezpečné – sestava s průlezkou a 
houpačkou, klouzačka /Kettler/ a ve spolupráci s MML doplněno o 
sestavu s klouzačkou a lezením, houpačkou – hnízdo a herním 
prvkem domeček. Zároveň byly na zahradu napevno umístěny 2 ks 
laviček.  O zeleň a trávník se stará fa 1dva3 s.r.o. Liberec asi 4x ročně 
(dále dle potřeby). V 2/2016 byly na šk. zahradě vykáceny staré, 
nebezpečné stromy a v 11/2017 byly nahrazeny /vysázeny/ stromy 
novými. V roce 2020 byly vykáceny další staré a nebezpečné stromy, 
které budou nahrazeny novými. 

 Na školní zahradě máme dvě pískoviště, písek měníme podle 
potřeby. Pískoviště před pavilonem A bylo v létě 2016 opraveno, 
doplněno novým pískem a u něj byla postavena nová dřevěná 
pergola k potřebnému zastínění.  Snažíme se, aby pískoviště a celý 
povrch školní zahrady nebyl mikrobiálně a parazitárně znečištěn nad 
hygienické limity. Zahradu využívají děti v dopoledních i 
odpoledních hodinách podle počasí-ml.děti 9,30-11,30 hod., starší 
děti 9,45-11,45 hod., v odpoledních hodinách v rozmezí od 14,45-
16,30 hod. Délka pobytu závisí na počasí – nejméně však 2 hodiny 
dopoledne a odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v MŠ. V letním 
období pokud možno co nejdéle. K pobytu venku využíváme také 
okolní přírody dle možností (hřiště ve Vesci, sportovní areál ve Vesci, 
lesík směr Tajch, lesík Doubí, apod.), kde se mohou děti dostatečně 
pod dohledem učitelek pohybově vyžít. Jednou měsíčně zařazujeme 
polodenní výlety – např. návštěvy známých míst Liberce, do přírody, 
apod. 

Odpočinek, spánek dětí: mladší děti:12,15-14,15 hod. 
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 starší děti: 12,20-14,10 hod. 
 na mateřské škole máme 3 třídy, ve kterých se denně v prostoru 

herny rozdělávají (připravují) lehátka pro děti, lehátka jsou uložena 
v prostoru pro ně určeném, dostatečně větratelném. Lůžkoviny 
uklizečka denně po spaní stele, pyžama nechávají děti provětrat na 
svých lůžkách. Uklizečky denně větrají v prostoru lehátek v průběhu 
celého dopoledne, hernu, kde děti spí, větrá denně při odchodu dětí 
na pobyt venku. V průběhu odpočinku jsou respektovány 
individuální potřeby dětí, to znamená, že děti, které neusnou, si 
jdou hrát a při hře se volí klidnější činnosti, aby nerušily spící děti. 

Otužování: -v letním období- sluncem, vodou (sprchování) 
 -denně kontrola dětského oblečení v budově MŠ i na ven – 

přiměřenost (respektování zdravotního stavu dítěte) 
 -pravidelné větrání 
Stravování: -máme vlastní novou, moderní kuchyň, kde se připravuje strava pro 

děti a personál podle platných norem. Jídlo se rozváží do 
jednotlivých tříd kuchařkami na jídelních vozících. Podávání svačin 
probíhá v době od 8,30 - 8,50 hod.. ml. děti-obslužný systém, starší 
děti – 8,40-9,00 hod. – osvědčil se systém samoobslužný 

 Obědy jsou vydávány v době: ml. děti:11,40-12 hod., starší děti 
11,50 – 12,10 hod., čímž je zachován max. odstup mezi jednotl. jídly 
3 hodiny. Dne 10. 12. 2015 jsme získali certifikát ZDRAVÁ ŠKOLNÍ 
JÍDELNA, který nám udělil SZÚ ve spolupráci s  KHS Libereckého 
kraje. 

Pitný režim: ranní přípravu zajišťuje kuchařka – ovocný čaj je připraven 
v nerezových konvích nebo voda s citrónem a bylinkami na podnose 
se skleničkami v každé třídě. Vždy mají děti možnost výběru alespoň 
ze dvou nabídek. Mladší děti obsluhují učitelky na základě jejich 
žádosti, starší děti se obsluhují samy. Kuchařka po celý den skleničky 
vymývá. Použité skleničky děti dávají do spodních částí servírovacích 
vozíků. Při pobytu dětí na školní zahradě děti dostávají v nerezových 
konvicích vodu, sirup nebo ochucený čaj. Děti mají dostatek tekutin 
po celý den. Manipulaci s nádobím provádí jen kuchařka. 

 
   

Způsob nakládání s prádlem: 

Prádlo pere i mandluje paní uklizečka. Praní v prádelně, kde dochází i k třídění prádla. 
Mandlování prádla v mandlovně (vedlejší oddělená místnost). Čisté prádlo je skladováno ve 
skříních k tomu určených. Skříně uklizečka pravidelně vymývá čistícími prostředky 
s dezinfekčními účinky. 
Frekvence výměny prádla: lůžkoviny jednou za tři týdny 
                                           ručníky jednou za týden 
                                           pyžama jednou za týden 
V případě velkého znečištění se mění prádlo hned. 
 

Úklid v MŠ: 
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 denní stírání podlah na vlhko, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik 

 denní čištění koberců vysavačem 

 denní vynášení odpadků 

 umývárna, záchody – denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem 

 nejméně 1x týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním 
umýváren a záchodů 

 3x ročně mytí oken včetně rámů a svítidel 

 2x ročně celkový úklid všech prostor školy 

 -malování 1x za 2 - 3 roky, v případě potřeby častěji (naposledy malováno pavilon A – 
8/2017, pavilon B +C – 8/2019, malování kuchyně a přilehlých prostor – ročně 

 
Ve skladu čistících prostředků (uzamčený) je umístěn barel s tekutým mýdlem nebo savem či 
jinými čistícími prostředky (dle nabídky, většinou 5 l), který  se rozlévá do menších nádob či 
dávkovačů mýdel – na barelech je uvedena expirační doba. 
 
Provozní řád nabývá účinnosti od 1. 09. 2020  
 
 
 
 
 
V Liberci dne: 24. 08. 2020  Vypracován ředitelkou mateřské školy :   
 
 
 
 
    ………………………………… 
    Bc. Zdeňka Nevečeřalová                              
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Provozní řád školní zahrady 
 
Provozovatel zahrady: mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 
Adresa:  Jeřmanická 487/27, 463 12 Liberec 25 
Odpovědný pracovník: __Bc. Zdeňka Nevečeřalová________tel: _485 130 004___ 
 
Za úklid zahrady odpovídá: uklizečky: p.Pavlukh Vira a p. Zaprzalska Anna 
Odpovědná osoba:  Pavlyukh Vira - tel:  485 130 004 
 
Provozní doba: 
od 1. května do 30. září      od 8,00 hod. do 16,30 hod 
od 1. října do 30. dubna      od 10,00 hod. do 11,30 hod 
 

1) Denní úklid venkovní hrací plochy :  (  vždy do 9,00 hod.) 

 úklid odpadků z plochy zahrady 

 odvoz odpadu 

 úklid – přehrabání pískoviště 

 shrabání listí a odvoz listí 

 vysypání odpadkových košů 

 úklid sociálního zařízení 

 pravidelná denní vizuální kontrola technického stavu herních prvků  
      

2) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář 

 okamžité odstranění zjištěných nebo nahlášených závad 

 provádět kontrolu stavu bezpečnosti a čistoty. Stav bezpečnosti se provádí vizuálně. 
Zjištěné závady hlásit ihned ředitelce školy 

 odstranění zjištěných nedostatků 
 
3) Péče o zeleň 

 sekání a úklid trávy – fa 1dva3 s.r.o. Liberec, p. Krejčová 

 shrabání listí 

 drobné prořezy keřů a dřevin 

 zavlažování, kropení - uklizečky 
     

4) Údržba pískoviště (máme dvě pískoviště) 

 kontrola stavu obrub pískoviště 

 denní přehrabání pískoviště (odstranění hrubých nečistot, případně stříkaček) 

 2x během roku překopat – přeházet písek v pískovišti  (úložišti písku) 

 1x za dva roky výměna písku nebo jeho rozbor: duben/květen  (použít písek kopaný 
hrubosti 0,4) 

 Propařování pískoviště během poledních hodin  - zakrytí speciální černou folií vždy 
alespoň na jednu hodinu 

 denně po použití pískoviště přikrývat sítěmi na pískoviště – dbát na to, aby sítě byly 
vypnuté - učitelky  

 v letním období  kropit pískoviště asi hodinu předem před použitím dětmi       
5) Provozní kontrola 
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Podrobnější prohlídka zaměřená na funkce a stabilitu zařízení. Provádí se v rozmezí 
od 1 do 3 měsíců. O zjištěných nedostatcích je informována fa PROSPORT 
prostřednictvím ředitelky školy, která na naší zahradě vykonává periodické kontroly. 
 
 
 

 
 
Účinnost od: 1. 09. 2020    Bc. Zdeňka Nevečeřalová 
       ředitelka mateřské školy 
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