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PROVOZNÍ ŘÁD V CÍRKEVNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE  

PLATNÝ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023 

 
I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ  
 

Název: Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně                                                

 Sídlo: Česká 4787, 760 05 Zlín, IČO: 49157841                                                                                                 

Ředitelka školy: Mgr. Michaela Černošková 

Vedoucí učitelka CMŠ:  Magda Honzíková  

Telefon CMŠ: 734 878 240, sekretariát ZŠ: 577 271 434 

Kontaktní e-mail: honzikova@czszlin.cz 

Web: www.czszlin.cz 

Právní forma: školská právnická osoba 

Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké se sídlem: 

Wurmova 9 
pošt. schr. 193 
771 01 Olomouc 
tel: 587 405 411 
fax: 585 224 840 
arcibol@arcibol.cz 
www.ado.cz 
IČO: 00445151 
 

II. POPIS CMŠ ZLÍN 

Typ: mateřská škola s celodenním provozem 

Stanovená kapacita: 45 dětí 

Počet tříd: 2 

Počet dětí ve třídách: Velká třída 28 dětí, Malá třída 17 dětí 

Věkové složení skupin: smíšené třídy dětí zpravidla ve věku 3-6 let 

Pedagogický personál: 4 učitelky (3 učitelky, 1 vedoucí učitelka),  

Provozní personál: školnice a uklízečka, kuchařka, údržbář budovy (školník CZŠ) 

Provozní doba od 6.30 hodin do 16.30 hodin 

Využívání zařízení pro jiné aktivity: akce během školního roku související s mateřskou školou, 

slavnosti, přednášky pro rodiče (nepravidelně v odpoledních hodinách), atd. 

mailto:czs@czszlin.cz
mailto:honzikova@czszlin.cz
http://www.czszlin.cz/
http://www.czszlin.cz/
mailto:arcibol@arcibol.cz
http://www.ado.cz/


Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 

Česká 4787, Zlín 760 05 

IČO: 49 157 841 

 

Kontakt: 
tel. ředitelka 577 011 686, sekretariát 577 271 434, CMŠ 734 878 240 

czs@czszlin.cz , honzikova@czszlin.cz, www.czszlin.cz 

 

III. REŽIM DNE V CMŠ ZLÍN 

Provozní doba CMŠ ve Zlíně je denně od pondělí do pátku v době od 6.30h do 16.30h. Během 

prázdnin může být provozní doba situačně upravena.  

6.30 – 8.00 příchod dětí, volná hra, tvořivé činnosti (snídaně 7.40 – 8.10) 

8.00 – 9.05 volná hra, tvořivé činnosti, dokončení činností, úklid 

9.05 – 9.35 společná činnost dětí 

9.35 – 9.45 svačina 

9.45 – 11.45 pobyt venku 

11.45 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na spaní a odpočinek 

12.15 vyzvedávání dětí, které odchází po obědě 

12.15 – 14.15 příprava na spaní a odpočinek, spaní a jiné odpočinkové činnosti 

14.15 – 14.30 svačina 

14.30 – 16.30 volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt venku, vyzvedávání dětí  

  

Volná (spontánní) hra 

Probíhá dopoledne od příchodu dětí do mateřské školy do pobytu venku a po odpoledním 

odpočinku. Volná hra je tedy součástí celého dne, prolíná se s činnostmi řízenými učitelkami 

ve vyváženém poměru (aktivity Praktického života pedagogiky Marie Montessori, TV chvilky, 

společenské hry, společné hry na koberci, aj.) s ohledem na individuální potřeby dětí. 

Činnosti řízené pedagogem 

Jsou součástí celého dne, probíhají formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek 

s dětmi, vycházejí z Třídního vzdělávacího programu, potřeb a zájmů dětí. Hlavní řízená 

činnost dětí je v čase 9.05 – 9.35 hodin.  

Pohybové aktivity 

Probíhají v rámci celého dne jako průběžné pohybové chvilky a pohybové hry, hudebně 

pohybové činnosti, při spontánních hrách a pobytu venku, také při aktivitách praktického 

života a při manipulaci s předměty při sebeobslužných činnostech. Probíhají také 1x týdně 

během hlavní řízené činnosti dětí v tělocvičně. 
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Pobyt venku  

Děti tráví venku každý den za příznivého počasí zpravidla 2 hodiny denně dopoledne (záleží na 

ročním období a na počasí) a odpoledne příležitostně po odpočinku do odchodu dětí domů 

(zejména v létě a při provozu o Hlavních prázdninách). V jarních a letních měsících se činnosti 

přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –14 st., při silném 

větru a dešti. V případě velmi nepříznivého počasí mají děti v mateřské škole náhradní 

program se zvýšeným důrazem na pohybové činnosti, hudebně pohybové hry nebo tvůrčí 

spontánní činnosti podle potřeby dětí. 

Pozemek k pobytu venku 

Děti mají k dispozici oplocený prostor u školy, který lze využívat k pobytu venku. Jedná se o 

dva oplocené prostory („lesík“ a „zahrada“), kde se postupně buduje školní hřiště. Jsou zde již 

některé herní zahradní prvky. Tyto prostory jsou oploceny, osázeny stromy a keři. Údržba 

zahrady je prováděna pravidelně: sekání trávníků podle potřeby, v létě dle potřeby 

zavlažování trávníků. Před vstupem dětí na zahradu provádí pedagogický pracovník kontrolu 

plochy a zajišťuje odstranění cizích předmětů hygienicky bezpečným způsobem. Hračky na 

zahradu jsou uskladněny ve skladu v prostorách zahrady, sklad se pravidelně uklízí. Hračky se 

umývají vodou podle potřeby, důkladně však jedenkrát za měsíc. Stromy a keře jsou v 

podzimním a jarním období prořezány a ostříhány. Pobyt venku je využíván především ke 

spontánní i řízené činnosti dětí, které jsou vždy spojeny co nejvíce s pohybovou aktivitou. 

 

Odpočinek, spánek 

Odpočinek a spánek vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě všechny děti odpočívají ve 

vyhrazených prostorech mateřské školy k odpočinku, a to přibližně 30 minut při čtení nebo 

vyprávění pohádky, zpěvu poté je ještě čas klidu kvůli dětem, které potřebují spát. Dětem 

s nižší potřebou spánku jsou nabídnuty náhradní „tiché“ aktivity (prohlížení knížek, skládání 

puzzle, malování, aj.). Děti spí na matracích, které se denně připravují a uklízí. Lůžkoviny jsou 

uskladněny ve skříni s otvorem pro větrání. 

Stravování 
7.40 – 8.10 Snídaně  
9.35 – 9.45 svačina 
11.45 – 12.15 oběd, hygiena 
14.15 – 14.30 svačina 
 

 

Pokud je dítě přítomno v době oběda, vždy se stravuje. Jídlo se dětem podává v polévkových 

talířích a mělkých talířích, kompot v miskách nebo skleničkách („duritky“), děti používají 
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hrníčky a nerez příbory. Nádobí se umývá v myčce. Jídlo je zajišťováno ze školní jídelny 

Církevní základní školy ve Zlíně. Vedoucí stravování je paní Marie Chudožilová. 

Celkovou sazbu za stravu určuje vedoucí jídelny. 
Časový odstup mezi jednotlivými jídly nepřesahuje tři hodiny. 
Strava se dováží v nerezových várnicích nebo hrncích. 
 

Pitný režim 
Dětem je v průběhu dne umožněn volný příjem tekutin. Dodržuje se pitný režim. Děti mají 
k dispozici vždy pitnou vodu (nebo šťávu) a čaj. Nápoje si děti mohou kdykoliv během dne 
nalít a použité hrnečky se myjí v myčce. Na jaře a v létě se dodržuje pitný režim také při 
pobytu venku (v „lesíku“ a na „zahradě“). 
 

Otužování 
K otužování dětí dochází skrze pravidelné větrání tříd, dostatečný pohyb venku, kontrolu 

vhodného oblečení, pravidelné sledování vytápění tříd a redukce teploty ve třídě na 

přiměřenou teplotu.   

 

IV. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VHODNÉHO MIKROKLIMATU  

Způsob a intenzita větrání a vytápění  

Teplota vzduchu 

Třídy CMŠ, pracovna a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu:  

a) V zimě – průměrná teplota 22 ±1oC, min. 19oC, při poklesu teploty vzduchu ve třech po 

sobě následujících dnech pod 18oC, ne však méně než na 16oC nebo při poklesu teploty 

vzduchu v jednom dni pod 16oC, musí být provoz zařízení zastaven. 

b) V létě – průměrná teplota 28oC, max. 31oC, při extrémních venkovních teplotách, kdy max. 

venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC a kdy je max. teplota v místnosti vyšší než 31oC, 

musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky náhradní opatření, např. jejich pobyt 

mimo budovu a zajištění pitného režimu. 

Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností musí být zajištěna nástěnnými 

teploměry. 
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Větrání 
Pravidelný přísun čerstvého vzduchu je ve třídách, umývárnách a šatně zajišťován pravidelným 

větráním skrze otevřená okna. V kuchyňce je k tomuto účelu zabudováno umělé větrání. 

Osvětlení 
V prostorách tříd je zajištěno vyhovující denní osvětlení.  

 

Ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody 

Na oknech jsou žaluzie, které slouží k regulaci denního osvětlení, zejména přímého slunečního 

světla všude tam, kde by mohlo vyvolávat nadměrné jasové kontrasty. 

 

V.  ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU 

Zdrojem zásoby vody je veřejný vodovod. Na 1 dítě je k dispozici nejméně 60l vody na den

   

VI. ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY A SKLADOVÁNÍ PRÁDLA 
  

Výměna lůžkovin pro děti se provádí nejméně jednou za 21dnů, v případě potřeby ihned. 

Výměna ručníků se provádí jednou za týden a v případě potřeby ihned. Použité lůžkoviny se 

průběžně hned perou, nebo ukládají do uzavíratelných přenosných obalů, které jsou 

omyvatelné, dezinfikovatelné a lze je prát nebo do jednorázových pytlů. Použité lůžkoviny v 

obalech se skladují ve vyčleněném prostoru školy (Úklidová komora). Čisté lůžkoviny, ručníky 

se skladují v uzavíratelných, větratelných skříních. Praní prádla probíhá ve školní prádelně.  

 

VII. POŽADAVKY NA HYGIENICKO-PROTIEPIDEMICKÝ REŽIM 

Denní úklid  

Denně se provádí setření: všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik, 
rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Za použití čisticích 
prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís, sedátek na záchodech. 
V rámci prevence respiračních onemocnění se provádí pravidelné větrání a důkladný úklid na 
vlhko. 
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Týdenní a celkový úklid 

Jednou týdně se provádí omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování 
umýváren a záchodů, minimálně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát 
ročně celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby 
ihned. Pravidelně se provádí údržba nuceného větrání nebo klimatizace a čištění 
vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele. 

 

Způsob a četnost desinfekce a deratizace  

Dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky. 
 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace 

Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících snadnou sanitaci nebo do 
jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů jsou ukládány zvlášť a zneškodňovány denně 
odpovídajícím způsobem. 
 
Provozní zaměstnanci CMŠ ve Zlíně se řídí vlastním Sanitačním řádem, který je součástí jejich 

náplně práce a přesně vymezuje způsob a četnost úklidu a jiných pracovních povinností. 

VIII. JINÉ 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu 

Výchovně vzdělávací koncepce mateřské školy je založena na křesťanských hodnotách, které 

jsou dětem předávány v průběhu dne nenásilným způsobem skrze činnosti, které vedou děti 

k úctě k životu ve všech rovinách a tím podporují jejich zdravý tělesný a duchovní rozvoj. 

 

IX. HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VZHLEDEM KE COVID-19 OD 1. 9. 2021 

Poučení o hygienických opatřeních platná od 1.9.2021 - viz příloha. 

 

Ve Zlíně dne 1. 9. 2022 

 

Vypracovala: Magda Honzíková                                                 Mgr. Michaela Černošková                                                                                                                          

                                                                                          ředitelka CZŠ a MŠ ve Zlíně 
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