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1. Informace o škole 
 
 
Název organizace:  Základní škola a mateřská škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, 

příspěvková organizace 
 
Zřizovatel školy:     Statutární město Ostrava 
    Městský obvod Ostrava – Jih 
    Právní forma: obec 
    IČ: 00845451 
 
Adresa školy:     Základní škola 
    Horymírova 2978/100 
    Ostrava – Zábřeh 
    700 30 
 
Ředitelka školy:     Mgr. Miroslava Škaldová 
Identifikátor zařízení:     600144968 
IČ školy:      70944628 
DIČ školy:      CZ70944628 
 
 
Adresa MŠ (odloučené pracoviště):   Mateřská škola 
      Rezkova 2994/14 
      Ostrava – Zábřeh, 700 30 
 
Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu:            Bc. Davidová Dana 
Směnová učitelka:     Bc. Bejčková Silvie 
 
IZO MŠ:      102 844 658 
Typ školy:      celodenní s pravidelným provozem 
Kapacita školy:     140 dětí 
Provoz MŠ:      po – pá:  6:00 – 16:30hodin 
 
Číslo telefonu MŠ:     59 678 99 29, 720 588 511 
Číslo telefonu ŠJ:     59 678 99 36 
Počet pedagogických pracovníků:   učitelka MŠ                                 10x 
               
Počet správních zaměstnanců:    uklízečky                                      3x 
     vedoucí školní jídelny                  1x 
     kuchařka                                      1x 
                                                                             pomocná síla kuchyň                   1x 
 
Počet dětí a počet tříd:    140 dětí/5 tříd s kapacitou 28 dětí 
Využití MŠ pro nadstandartní aktivity: infrasauna, výuka AJ, polytechnika 
 
 

2. Představení mateřské školy 
 

Od 1. 1. 2003 je Mateřská škola Rezkova součástí právního subjektu „Základní škola a mateřská 
škola Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace“. Zřizovatelem příspěvkové 
organizace je Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Ostrava – Jih. 

Mateřská škola byla postavena v roce 1988 na sídlišti v Ostravě – Zábřehu. Je pětitřídní. Skládá 
se ze tří mimoúrovňových typizovaných pavilónových budov, které jsou propojeny chodbami. Každá 
třída má samostatný vchod a má k dispozici svou třídu, hernu, šatnu, umývárnu, WC a přípravnu jídla. 
Dostatečně velké prostory tříd a heren umožňují vytvoření pracovních center, míst pro rušnější 
pohybovou aktivitu i pro odpočinek. Pro lepší orientaci jsou třídy označeny symboly zvířátek – Sovička, 
Králíček, Koťátko, Beruška a Medvídek. Mateřskou školu navštěvují děti ve věku zpravidla od tří (dvou) 
do šesti (sedmi) let.  
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Zákonní zástupci dětí budou seznámeni s aktuálními pokyny vzhledem ke Covid-19  a potvrdí 
souhlas svým podpisem při nástupu dítěte do MŠ v novém školním roce 2021/2022.  

Prostory pro děti jsou účelně vybaveny dětským nábytkem, koutky pro námětové hry, koberci a 
matracemi k dennímu odpočinku dětí. Pedagogové rozhodují o tom, jaké didaktické pomůcky, knihy, 
stavebnice a hračky pro děti nakoupí. Dvě třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dvě třídy mají 
pro práci s dětmi multiboard s programy ,,Barevné kamínky“ a k dispozici je přenosný interaktivní 3box. 
V MŠ je vybudovaná dílna pro polytechnické vzdělávání. 

Každá třída má k dispozici ribstol, lavičky, míče, žíněnky. Ostatní tělocvičné nářadí (průlezky, 
rehabilitační míče, dětská kladina, skluzavka, švédské bedny, koza atd.) je rozmístěno ve třídách a je 
ho možno přenášet.  

K odpolednímu odpočinku rozkládají správní zaměstnankyně denně lehátka a lůžkoviny 
v hernách jednotlivých tříd. Pokud jsou děti rozděleny do ostatních tříd, správní zaměstnankyně přenáší 
lůžkoviny dětí s jejich značkou na třídu, kde jsou rozděleny.  
 

O celkový úklid mateřské školy se starají 3 správní zaměstnankyně. V mateřské škole je také 
školní kuchyň, která vaří pro naší mateřskou školu.  Máme rovněž prádelnu a sušárnu, ve které se pere 
prádlo pro MŠ. 

 
            K pobytu venku slouží velká školní zahrada s velmi členitým terénem. K dispozici je hřiště, 
lanové centrum, lanová pyramida, pružinové houpačky, lanový žebřík, dětská sestava „Loď“ 
se skluzavkou, 3 pískoviště, kladina, kreslící tabule, zastřešené posezení a pergola s pódiem, které děti 
využívají při svých hrách a pohybových aktivitách. 
 

V provozu mateřské školy je pět tříd s celodenním provozem a každoročně povolenou zvýšenou 
kapacitou 28 dětí na třídu. Za výchovnou práci ve třídách odpovídají 2učitelky, které se podle možností 
a podmínek školy překrývají při přímé pedagogické činnosti, optimálně v rozsahu dvou a půl hodiny. 
Současné pojetí předškolního vzdělávání klade na učitele vyšší nároky, proto se průběžně vzdělávají. 
Poznatky čerpají zejména ze studia odborné literatury, školení a seminářů. 
 
            Všichni zaměstnanci MŠ zohledňují ve své práci věkové a individuální potřeby dětí. V předškolní 
třídě Sova se děti seznamují hravou formou s anglickým jazykem. V předškolní třídě Kotě se děti 
zapojují do polytechnického vzdělávání.  

Většina dětí nastupuje do mateřské školy k 1. září. Zákonný zástupce má možnost si dohodnout 
nástup do MŠ dle potřeby. Pokud to kapacita mateřské školy umožňuje, může být dítě přijato i během 
školního roku.  

3. Režimové požadavky 
 
Režim dne je z organizačního důvodu školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné 
ho průběžně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dbáno na soukromí dětí, 
pokud mají potřebu se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to 
umožněno. Spojování tříd je dle provozních podmínek (semináře, nemoc, čerpání dovolené aj.).  
 
Příchod dětí do MŠ:  

Od 6:00 do 6:30 hodin se děti scházejí ve třídě Kotě, od 6:30 ve svých kmenových třídách kromě 
třídy Medvídek. Dětí třídy Medvídek jsou odvedeny v 7:30 ze třídy Kotě a scházejí se od 7:30 ve své 
třídě. Rodiče přivádějí děti do MŠ dle potřeby v době od 6:00 do 8:00 hodin. Příchody po 8:00 hodině je 
možné domluvit den předem (pokud je pozdní příchod dítěte do MŠ již zřejmý) a to ve výjimečných 
případech jako je návštěva lékaře, logopedická prevence nebo jiné závažné okolnosti, kdy zákonní 
zástupci mohou přivádět nebo vyzvedávat dítě po dohodě s učitelkou během celého dne. 

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce dle pokynů PRO zz platné od 1.9.2021 vzhledem ke Covid-19. 
Při nástupu nových dětí do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim - adaptační 
hodiny, adaptační dny, individuální přístup k potřebám dítěte.  
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Odchod dětí z MŠ: 
Děti se z MŠ vyzvedávají od 14:30 do 16:30 na základě pověření zákonných zástupců dítěte. Dítě 
nelze vydat osobě, která není zmocněna zákonným zástupcem dítěte k vyzvedávání z MŠ. 
Děti si mohou zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby vyzvednout také po obědě (nutno nahlásit 
ráno učitelce) a to 12:00 – 12:30h.Odpolední rozcházení dětí je pro všechny třídy 16:00 - 16:30 ve 
třídě Beruška, pro děti ze třídy Medvídek od 15:30 hodin ve třídě Beruška. 
V případě dělení třídy je na vstupních dveřích do šatny dětí vyvěšen seznam, kde se děti nachází 
(jmenovitě je uvedená třída, nákres s rozmístěním jednotlivých tříd MŠ). 
 
Spontánní činnosti:  
probíhají během celého dne – od příchodu dětí, při pobytu venku i v odpoledních vzdělávacích 
činnostech. Prolínají se s činnostmi didakticky zacílenými – řízenými pedagogy ve vyváženém poměru 
a se na individuální potřeby dětí.  
 
Didakticky zacílené činnosti (činnosti řízené pedagogem):  
probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či frontální práce učitelek s dětmi. 
Činnosti jsou plánované v TVP dle ŠVP, jsou přizpůsobené věkovému složení třídy, potřebám dětí a 
vycházejí z předpokládaných výstupů dle RVP PV.  
 
Pohybové činnosti:  

- denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 
relaxační, na podporu nožní klenby) a pohybové hry nebo hudebně pohybové hry 

- 1x týdně didakticky zacílené pohybové činnosti 
- cvičení na nářadí a s náčiním – vždy pod dohledem pedagoga (užívá se vždy nářadí a náčiní 

ověřené kontrolním orgánem a s platnou revizní zkouškou) 
- rozvoj hrubé a jemné motoriky, individuálních tělesných schopností 
- zajištění vyhovujících hygienických podmínek (větrání místnosti, pitný režim, nepřetěžování) 
- dostatečná nabídka pohybu a možnosti pro spontánní pohybovou aktivitu během celého dne 

 
Pobyt venku:  
K pohybovým aktivitám je využívána školní zahrada. 
Po celou dobu pobytu venku musí mít učitelky neustále přehled o všech dětech. Před pobytem venku 
musí vždy správní zaměstnanci zkontrolovat zahradu, její bezpečnost a odstranit případné 
nebezpečné předměty. Místo je povinna opětovně zkontrolovat také učitelka. Vstupní branky do areálu 
MŠ jsou vzhledem k bezpečnosti dětí při pobytu venku uzamknuty. 
Denní doba pobytu venku je zpravidla 1,5 - 2 hodiny dopoledne (s ohledem na venkovní teploty) a 
odpoledne od 15 hodiny do odchodu dětí z MŠ (dle rozhodnutí pedagoga).  
Při příznivém počasí lze provádět činnosti dětí ve venkovním prostředí v co největším možném 
rozsahu – chránit děti slunečníky, ochlazovat vodou (mlžení, sprchování apod.), zajistit pitný režim.  
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti a inverzi. 
Při vycházkách do okolí učitelky dbají na bezpečnost dětí. Děti chodí zpravidla v dvojstupech, první a 
poslední dvojice má reflexní vesty. Učitelky mají všechny děti pod dohledem, silnici přecházejí na 
vyznačených přechodech. Při návštěvě veřejného hřiště je povinností pedagogů zkontrolovat 
bezpečnost hřiště (nebezpečné předměty, herní prvky).  
 
Odpočinek, spánek:  
Doba odpoledního odpočinku je od 12:15 (12:30) – 14:00 ( 14:15) hodin. 

- délka spánku se přizpůsobuje věku a individuálním potřebám dětí 
- předškolní děti odpočívají po obědě vždy, min. 30 - 40 minut, poté je možné volit klidové 

činnosti (kniha, pracovní sešity, kreslení, puzzle, individuální práce apod.) 
- zajistit vhodné mikroklima v místnosti – teplo, čerstvý vzduch 
- ukládat lehátka, lůžkoviny i pyžama s poutky na určené místo, zajistit jejich dostatečné větrání 
- při dělení tříd je nutný přenos lůžkovin dítěte na danou třídu – správní zaměstnanci 

 
Odpolední vzdělávací činnosti 
K realizaci slouží třída, herna nebo prostory školní zahrady. Činnosti jsou plánovány dle tématu týdne 
a dle aktuálních potřeb pedagoga ( např.dokončení prací DZČ pro děti s individuálními potřebami, 
reprodukce básní, písní, grafomotorická a oromotorická cvičení atd.). Děti mají dostatek prostoru pro 
spontánní hry a činnosti dle nabídky pedagoga nebo vlastního výběru. 
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Sledování televize:  
- pouze pořady pro děti předškolního věku v max. délce 10 - 20 minut dle věku dětí. 
- pouze v dopoledních hodinách pouze při dlouhodobě nepříznivém počasí.  
- sledování pohádky před odpočinkem max.1x za týden (preferujeme četbu!).  

 
Otužování, prevence zdraví:  

- zhodnotit individuální potřeby a možnosti dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu 
- každodenně provádět ranní filtr, namátkově nebo při zjevných potížích dítěte měření teploty 
- otužovat děti vzduchem – oblečení a obutí přizpůsobit zevní teplotě, pravidelný pobyt venku, 

časté větrání místnosti 
- otužovat děti vodou – omývat obličej studenou vodou, sprchování při tropických teplotách 
- infrasauna: prevence chorob, využívat 2-4x měsíčně cca 15-20 minut, vždy před jídlem nebo 

min. 30 minut po jídle (používání sauny se řídí mimořádným opatřením COVID 19) 
 

4. Stravování v MŠ:  
 

- školní kuchyně je součástí MŠ a má zpracovaný vlastní provozní řád 
- je v souladu s manuálem MŠMT a aktuálním nařízením KHS 
- dle aktuálních pokynů vzhledem ke Covid-19 se řídí přípravou a výdejem stravy 

 
ŠJ MŠ zajišťuje pro děti dopolední svačinku, oběd, odpolední svačinku a pitný režim po celý den. Je 
zajištěno také stravování pro zaměstnance formou obědů. Cizí strávnici v MŠ nejsou. 
Zákonní zástupci jsou povinni dle pokyny vedoucí školní jídelny platit v daném termínu stravné a 
školné s výjimkou dětí s povinným PV, dále dětí osvobozených od úplaty za PV a dětí zařazených do 
projektu ,,Obědy zdarma“. 
 
Obědy:  
Polévku nalévají učitelky nebo správní zaměstnanci. Polévka je dětem nalévaná u stolečku a děti 
talíře s polévkou nenosí. Hlavní jídlo je dětem vydáváno na talířky kuchařkou a děti si ho dle svých 
možností a schopností samy odnášejí ke stolečku. Při obědě děti dle svých možností používají příbor. 
Malým dětem pomáhá s obsluhou při stravování učitelka, popřípadě správní zaměstnanci. Dítě má 
možnost určovat si množství porce jídla (více – méně – přidat si).  
 
Pitný režim:  
Nápoje pro děti jsou připravovány personálem kuchyně. Děti dále mají k dispozici zásobník s čistou 
vodou. Nápoje připravené kuchyní se roznášejí do třídních kuchyněk ráno od 7:00 hodin. Učitelky dle 
potřeby dětem připravené tekutiny nalévají. Při pobytu venku v teplých dnech je učitelka povinná 
zajistit dětem dostatek tekutin.  
Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Vedoucí jídelny je povinná 
zajistit, aby nápoje byly pro děti vhodné a odpovídaly požadavkům pro předškolní stravování.  
 
 
 

5. Nakládání s prádlem a úklid MŠ 
 
Výměna prádla:  
Ručníky   dle potřeby a aktuálního nařízení KHS s ohledem na Covid 19 (MŠ) 
Pyžama   1x týdně (ZZ dětí) 
Lůžkoviny   1x za tři týdny nebo dle potřeby (MŠ) 
 
Mateřská škola zajišťuje praní a kontrolu čistoty ručníků a lůžkovin. Péči o čistotu pyžam dětí zajišťují 
zákonní zástupci pravidelným odnášením a praním (vždy min. 1x týdně nebo ihned při znečištění).  
 
Režim úklidu – desinfekce 

- denně běžný úklid místnosti dle rozpisu směn  
- týdně kontrola zařízení MŠ a zařízení herních prvků v zahradě MŠ ( vždy před použitím) 
- denně desinfekce podlah prostředky s virucidními účinky, omytí stěn všech místností 

(dlaždice, sokly), výměna ručníků – dle potřeby i několikrát denně dle platných nařízení KHS 
- 2x – 3x ročně hlavní úklid (okna, záclony, dveře, nábytek, světla, ometení stěn) 
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- desinfekce a papírové ručníky při vstupu do budovy MŠ (šatny dětí pro ZZ, ostatní vstupy pro 
zaměstnance). 

 
 
 

6. Podmínky provozu venkovní hrací plochy (školní zahrada) 
 
Výměna písku:  

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

- zdravotní nezávadnost nového písku – dokládá se posouzením, popř. certifikátem  
 
Údržba pískoviště:  

- úklid pískoviště (hračky, zametení) provádí učitelka a zakrytí pískoviště plachtou provádí 
správní zaměstnanci 

- vlhčení písku v letních měsících provádí správní zaměstnanci minimálně 1 hodinu před 
zahájením pobytu venku 

- vyhrabávání spadlého listí a jiných nečistot z pískoviště – dle potřeby provádí správní 
zaměstnanci 

- 1x za rok propaření písku (za slunečného dne překrýt pískoviště na 2–3 hodiny folií a pak 
písek překopat do hloubky cca 30 cm a ještě jednou překrýt na stejnou dobu – provádí správní 
zaměstnanci 

 
 
Údržba a kontrola hřiště, zahrady:  

- provoz se řídí pravidly danými provozním řádem školní zahrady MŠ Rezkova 14, zákonní 
zástupci dětí se s tímto řádem seznámí a souhlas potvrdí svým podpisem 

- údržbu zeleně školní zahrady provádí firma určená zřizovatelem, údržba je prováděná dle 
potřeby nebo na žádost MŠ  

- hrací prvky jsou pravidelně kontrolovány před každým použitím v průběhu pobytu dítěte v MŠ 
učitelkou – záznam o technickém stavu se provádí pravidelně do Kontrolní knihy zahrady MŠ 
pověřeným pedagogem 

- na nevhodnost použití některého prvku je třeba upozornit všechny učitele a připevnit na prvek 
ceduli o zákazu použití – provede pověřený zaměstnanec 

- 1x ročně probíhá odborná revize hracích prvků a tělovýchovného nářadí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Zpracovala: Bc. Davidová Dana 


