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I. 

Údaje o zařízení: 

Adresa organizace: 

Janovice 410, PSČ 739 11 

 

IČO: 

731 84 357 

 

Ředitel: 

Mgr. Ivo Tošenovjan 

 

Telefon – ředitel školy: 

558 438 891 

 

Adresa MŠ:   

Janovice 267, PSČ 739 11 

 

Zástupce ředitele pro MŠ: 

Bc. Kateřina Boorová 

 

Telefon – MŠ: 

734 155 938 (třída Želvičky) 

603 284 324 (třída Lišky) 

734 155 939 (třída Mravenci) 

 

Zřizovatel: 

Obec Janovice č. 83, 739 11 

 

Telefon – OÚ Janovice: 

558 681 039 

  



II. 

Popis zařízení: 

 

Typ MŠ: 

Celodenní s pravidelným provozem 

 

Kapacita:        

73 dětí: děti se umisťují heterogenně do tří tříd: 

2 třídy v budově kmenové MŠ, každá s kapacitou 24 dětí 

1 třída při ZŠ, s kapacitou 25 dětí 

 

 

 

Provozní doba MŠ: 

MŠ Janovice je zřízena jako škola s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hod. (pondělí- 

pátek). 

 

Popis zařízení obou pracovišť MŠ: 

 

MŠ JANOVICE 267 (kmenová budova MŠ): 

 

Budova má tři podlaží: 

• Přízemí – dvě prostorné šatny, kuchyň a vše, co k ní náleží; kancelář vedoucí školní 

jídelny, jídelnu, WC se zadním vchodem na zahradu, úklidovou komoru. 

• Druhé podlaží – I. třída, hyg. zařízení (5 záchodků, sprcha, 5 umyvadel), sklad, kancelář 

vedoucí učitelky, šatna a WC pro personál, úklidová komora. 

• Třetí podlaží – II. třída, hyg. zařízení (5 záchodků, sprcha, 5 umyvadel) lehárna. 

 

MŠ je vybavena plošinou, která v případě potřeby umožní ZZ s pohybovým hendikepem přivést 

dítě učitelce do třídy. 

 

K MŠ patří také zahrada se vzrostlými stromy, travnatou plochou a vydlážděnými chodníky, se 

zahradní buňkou a zahradním posezením. Dále jsou součásti zahrady dvě pískoviště, herní 

prvky pro děti a užitková zahrada s ovocnými stromy, zvýšenými záhony, kompostérem, 

pocitovým chodníčkem, edukačním dendrofonem a bylinkovou spirálou. 

 

 

MŠ JANOVICE 410 (odloučené pracoviště při ZŠ): 

 

Toto oddělení se nachází v budově ZŠ Janovice 410, v prvním patře novější části školy. 

 

Součástí oddělení MŠ je dětská šatna, dále prostorná třída – sloužící jako herna, odpočinková 

část a jídelna.  Dále je součástí dětská umývárna se sociálním zařízením, šatna pro personál 

včetně WC a sprchy, sklad na matrace a lůžkoviny pro děti. Samostatná kuchyňka sloužící jako 

výdejna a přípravna jídla pro děti. 



 

Součástí ZŠ je také prostorná zahrada, kterou děti a pedagogové MŠ využívají. Nachází se zde 

herní sestava, pískoviště a užitková zahrada.  

 

 

 

III. 

 

Režimové požadavky: 

 
Organizace dne v MŠ: 

 

6.30 – 8.00      Příchod dětí do MŠ, předávání pedagogickým pracovnicím ve třídách 

6.30 – 8.30  volně spontánní zájmové aktivity, individuální práce, pohybové aktivity, 

výtvarné činnosti, námětové hry 

 V kmenové MŠ se děti scházejí ve třídě Želviček 

 

7.00  Děti odcházejí do třídy Lištiček 

 

8.15 – 8.45 Svačina třída Želvičky 

 

8.45 – 9.15 Svačina třída Lišky 

8. 30 - 9.00 Svačina třída Mravenci 

 

Spontánní i řízené, skupinové a individuální aktivity a hry s dětmi, komunitní 

kruh, každodenní pohybové aktivity, relaxační cvičení, logopedická prevence: 

8.45 – 9.15 třída Želvičky 

9.15 – 9.45      třída Lišky 

9.00 – 9.30 třída Mravenci 

 

9.15 – 11.00 třída Želvičky pobyt venku 

9.45 – 11.30 třída Lišky pobyt venku 

9.45 – 11.15 třída Mravenci pobyt venku 

 

11.00 – 11.30 třída Želvičky osobní hygiena, oběd 

11.30 – 12.00 třída Lišky, osobní hygiena, oběd 

11.15 – 11.15 Mravenci osobní hygiena, oběd 

 

Odpolední odpočinek a klidový režim, postupné vstávání dětí, osobní hygiena 

a úklid lůžkovin: 

11.30 – 14.00 třída Myšky 

12.00 – 14.00 třída Veverky a Sovičky 

 

14.00 – 16.30 Odpolední svačina, zájmové aktivity, individuální práce, volné hry dětí, za 

příznivého počasí odpolední pobyt na školní zahradě, postupné odcházení dětí  

 

 

 



Stravování dětí: 

V kmenové MŠ zajišťuje stravování školní jídelna při MŠ. V oddělení při ZŠ je stravování 

zajištěno kuchyní ZŠ. Organizace a rozsah stravování v MŠ se řídí Provozním řádem Školní 

kuchyně. Vedoucí učitelka MŠ dohodne se ZZ dítěte způsob a rozsah stravování. Mateřská 

škola respektuje po domluvě s rodiči stravovací zvyklosti dětí. V případě alergií na potraviny, 

musejí ZZ pro tento případ doložit potvrzení od lékaře. Po celý den je zajištěn pitný režim, děti 

mají k dispozici čaj a vodu s citrónem. 

Pitný režim: 

Příprava a doplňování nápojů: dětem je k dispozici pro běžné použití mezi jídly čaj, voda dle 

vlastní volby. Jsou zavedené samoobslužné džbány s vodou a citrónem – zvykáme děti na 

neslazené nápoje. 

IV. 

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu: 

Způsob a intenzita větrání a vytápění: 

Teplota vzduchu:   Denní místnosti (nejméně 20oC až 22oC) 

Zastavení provozu zařízení (v učebnách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 

3 po sobě následujících dnech pod 18°Cnebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách 

v jednom dni pod 16 ºC). 

 

Kontrola teploty vzduchu provádí školnice (v prostorách s trvalou činností je zajištěna 

nástěnnými teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m nad podlahou na vnitřní straně místnosti 

umístěných ve třídách, lehárně a šatnách) 

Vytápění zajišťují tepelná čerpadla, náhradním zdrojem tepla je plyn. 

Větrání: Frekvence a délka větrání je co nejčastější s ohledem na meteorologické podmínky. 

V prostorách MŠ je nově vybudovaná vzduchotechnika-rekuperační jednotky, které zajišťují 

komplexní systém větrání. 

 

Osvětlení: 

V prostorách určených k trvalé činnosti dětí je zajištěno vyhovující denní osvětlení. Proti 

slunečnímu svitu jsou okna opatřena žaluziemi. 

 

 

V. 

Zásobování pitnou vodou: 

 

Zdroj pitné vody zajišťuje veřejný vodovod. Pitná voda vyhovuje požadavkům stanoveným 

zvláštním právním předpisem (vyhláška č. 252/2004 Sb.) 

 



VI. 

Způsob zajištění výměny a skladování prádla: 

 

Výměna prádla: 1x za 21 dnů, ručníky 1x za týden, v případě potřeby ihned. Praní a 

mandlování prádla zajišťuje prádelna ve Frenštátě pod Radhoštěm, čistotu pyžam dětí zajišťují 

rodiče. 

 

Skladování prádla: použité prádlo a ručníky se ukládají do uzavřených obalů ve skladu. Čisté 

lůžkoviny se skladují v samostatné uzavírací skříni v lehárně. V novém oddělení v ZŠ se čisté 

lůžkoviny skladují ve skladu pro lůžkoviny v samostatné uzavřené skříni. 

 

VII. 

Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim: 

 

Denní úklid: setření na vlhko – podlahy, nábytek, parapety, kliky, splachovadla, vynášení 

odpadků, vysávání. Za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, 

záchodových mís, sedátek na záchodech. 

 

Týdenní úklid: jednou týdně omytí omyvatelných části stěn na záchodech a dezinfekce 

umýváren a záchodů. 

Celkový úklid: 3x ročně mytí oken včetně rámů, svítidel, 2x ročně celkový úklid prostor MŠ, 

malování prostor školy dle potřeby / 1x za 2 roky/. 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: Pevné odpadky jsou ukládány do 

uzavřených nádob s jednorázovými plastovými obaly. 

 

VIII. 

Další požadavky: 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu: Do výchovného procesu zařazujeme vlastní programy 

podporující zdraví a prevenci nemocí (konzultace se zdravotníky, projekty o lidském těle, 

zařazování výchovně-vzdělávacích činnosti do venkovních prostor, apod.). 

Evidence a registrace úrazů: Úrazy jsou zaznamenávány v Knize úrazů (v kmenové MŠ v 

kanceláři vedoucí učitelky, v odloučeném pracovišti při ZŠ v šatně učitelek). 

Lékárnička první pomoci: umístěna v kanceláři kmenové budovy MŠ a v šatně učitelek v 

odloučeném pracovišti při ZŠ. 

Traumatologický plán: umístěn v chodbě každého podlaží kmenové budovy a u vstupních dveří 

odloučeného pracoviště při ZŠ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Kateřina Boorová, zástupce ředitele pro MŠ Janovice 

 

 

 

Schválil: Mgr. Ivo Tošenovjan , ředitel školy 

 

 

 

Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2022 

Řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022 


