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I. Údaje o zařízení: 
     
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Ploskovice, příspěvková organizace, okres   
                      Litoměřice 
 
Adresa školy:  
sídlo:  Ploskovice 36. 411 42 Ploskovice 
odloučené pracoviště: Třebušín 115. 412 01 Litoměřice 
     
Telefon: 
Ploskovice: 416749066 
Třebušín: 416791195 
 
IČO: 72745126 
 
Ředitel: Mgr. Miroslava Melicharová 
 
Zřizovatel: Obec Ploskovice 
 
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem 
Kapacita školy: MŠ Ploskovice 20 
                          MŠ Třebušín 45 
     
Provozní doba  školy:  
Ploskovice: 6.30 – 16.30 hod. 
Třebušín:    7.00 – 15.15 hod. 
     
 
 
II. Režimové požadavky 
 
Nástup do MŠ je do 8.00. Po dohodě s rodiči mohou však děti přicházet i odcházet v průběhu 
dne (po předchozí domluvě).1 
     Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do 
mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 
 
      
Řízené činnosti, spontánní hra, pohybové aktivity, sledování televize, práce na PC  
     Činnosti dětí řízené pedagogem jsou v programu hlavně od 8.00 do 9.30. Spontánní hra je 
zařazována podle potřeb dětí v průběhu celého dne.   
     Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne 
formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a 
zájmů dětí. Třída je věkově smíšená, zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je 
věnována předškolním dětem, a to jak v kolektivu (nejvíce v době, kdy provoz zajišťují dvě 
učitelky), tak i v individuálních činnostech. 

                                                 
1 V 8.00 nahlašuje učitelka počet dětí ke stravování. Pokud se dítě nedostaví do této doby, 
není přihlášeno ke stravování. Podle výše uvedeného se dítě může dostavit později, v tomto 
případě je však nutné, aby to rodiče učitelce do 8 hodin telefonicky oznámili. 
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     Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají  
celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na 
individuální potřeby dětí.  
     V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do 
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. 
     Pohybové aktivity jsou provozovány v prostoru třídy MŠ, dále v tělocvičně ZŠ a na 
školním hřišti (Ploskovice). Jedná se hlavně o volněpohybovou aktivitu, relaxační cvičení, 
cvičení na správné držení těla, zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, 
uvolňovací, dechová, relaxační), pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně 
pohybové činnosti. 
     Sledování televize jednou týdně 30 min. (Kouzelná školka, Kostičky), v případě špatného 
počasí nebo inverzí max. třikrát týdně. 
     Práce na PC max. třikrát týdně 20 min. 
      
Hygiena 
- pravidelné čištění zubů po obědě, každé dítě má vlastní donesený kartáček, pastu  a kelímek.  
 
Pobyt venku:  
     Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.15  – 11.15 hodin,  odpoledne po 
odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. 
Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při inverzích. 
     Pro pobyt venku je využíván zámecký park (Ploskovice) a dětské hřiště s pískovištěm, 
houpačkami, průlezkami, koloběžkami (Ploskovice i Třebušín). Převážná část obou hřišť je 
zatravněna (kopaná, hokej, míčové hry..). Využívání dětských hřišť je upraveno zvláštním 
provozním řádem. Venku probíhají volné hry i řízená, hlavně tělovýchovná činnost.  
    K dispozici je též školní hřiště (doskočiště, běžecké dráhy, travnaté hřiště na 
kopanou)(Ploskovice). 
     V případě mírně nepříznivého počasí – vycházka pod arkádami zámku (Ploskovice). 
 
     
 
III. Odpočinek, spánek:  
 
     Spánek je zařazen v režimu od 12.00 do 14.00. 
     MŠ Ploskovice: Spánek v prostoru třídy. Ve třídě se každodenně rozkládají lehátka na 
odpočinek dětí. Místnost je dostatečně větraná. Lehátka denně připravují a uklízí školnice 
s uklizečkou, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby 
došlo k jejich provětrávání.   
     MŠ Třebušín využívá stálou oddělenou ložnici. 
Děti usínají příp. odpočívají při čtení pohádky.  
 
 
 
IV. Stravování 
 
     Děti se v obou zařízeních stravují ve vlastní školní jídelně. Časový odstup jídel je 3 
hodiny. 
 
Svačiny  
Ploskovice:  Dopolední svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin ve školní jídelně, 
odpolední od 14,20 do 14.45 hodin ve třídě.         
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Třebušín:    Dopolední svačiny se podávají v době od 8.30 do 9.00 hodin ve třídě, odpolední 
od 14,00 do 14.15 hodin také ve třídě.         
     Kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy prostírají a samy se 
obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo 
k tomu určené. 
 
Obědy 
     V obou zařízeních děti obědvají ve školní jídelně. V MŠ Ploskovice se obědy vydávají od 
11.20 do 11.45 hodin, v MŠ Třebušín od 11.30  do 12.00 
     Polévku z připravených mís nalévá učitelka, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka. Dítě 
má právo si žádat o množství, při obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě 
uklidí nádobí. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle 
potřeby učitelka. 
     V jídelně nedochází ke křížení provozů MŠ a ZŠ ani výdeje stravy pro cizí strávníky.  
 
 
 
V.   Pitný režim 
 
     Děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v uzavřené nádobě, ze které si mohou 
samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky. Učitelky vedou děti k pití. Konvice 
doplňuje provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, 
vitamínové nápoje, minerálky. 
 
VI.   Otužování 
 
Zajištěno různými způsoby: 

٠ pravidelné větrání tříd 
٠ školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu 
٠ dostatečný pobyt venku 
٠ kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ 
٠ po spaní si děti omývají obličej studenou vodou 
٠ plavecký výcvik všech dětí MŠ bez rozdílu věku v délce 10 hodin za školní rok 

 
 
VII.   Způsob nakládání s prádlem 
 
     Prádlo z obou zařízení se pere v prádelně - fa Korál servis Ltm, s.r.o. 
     Čisté prádlo je skladováno v uzavřené skříni vedle třídy (MŠ Ploskovice) a v uzavřené 
skříni v ložnici (MŠ Třebušín). Použité prádlo je skladováno v prádelním koši v šatně a 
pravidelně odváženo do prádelny k vyprání. 
     Výměna ručníků probíhá jedenkrát týdně nebo podle potřeby, výměna lůžkovin po 21 
použitích (eviduje uklízečka), příp. podle potřeby. 
 
Příloha: Provozní řád dětského hřiště 
 
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 26. 4. 2006 
 
                                                                                            Mgr. Miroslava Melicharová 
                                                                                                         ředitelka školy 
V Ploskovicích dne 25. 4. 2006                                                                            


