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I. Údaje o zařízení
Adresa: 17. listopadu 1325, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: 326 327 623
IČ: 75034077
Odpovědná osoba: Iva Kollinová, ředitelka školy
Zřizovatel: magistrát města Mladá Boleslav
II. Popis zařízení
Typ
S celodenním provozem
Kapacita
Stanovená kapacita: 92 dětí
Počet zapsaných dětí: 92
Počet tříd: 4
Počet dětí ve třídách:
- žlutá třída 20 dětí
- zelená třída 24 dětí
- červená třída 24 dětí
- modrá třída 24 dětí
Věkové složení skupin (oddělení): 3 – 7 roků
Provozní doba
Od 6:00 do 17:00
Využívání zařízení pro jiné aktivity
Druh aktivity a její časové zařazení: 0
Stravování cizích strávníků: 0
III. Režimové požadavky
Nástup dětí
Od 6:00 do 8:15 hodin
Pozdější příchod dítěte je možný po předchozí dohodě s učitelkou.
Hra
Zařazení v režimu – součástí předškolního vzdělávání
Spontánní hry se prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém
poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí
Sledování televize
Ve třídách nejsou umístěny televizory
K didaktickým účelům je v zelené třídě k dispozici projektor s připojením na
internet, a plátno, což mohou kdykoliv využívat i děti z ostatních tříd
Pohybové aktivity
Zařazování pohybových aktivit – v průběhu dne
Každodenní ranní cvičení i pohybové chvilky v průběhu celého dne
Pobyt venku
Zpravidla dopoledne, odpoledne podle pobytu dětí v zařízení (v jarních a
letních měsících)
Pobyt venku realizován převážně na zahradě mateřské školy, v blízkosti je i
přírodní rezervace Radouč, nabízí možnost pozorování zvířat a ptáků,
poznávání rostlin
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Využití – volná hra, tělovýchovné aktivity, poznávání okolí mateřské školy,
výchovné procházky, ochrana životního prostředí
Odpočinek
Podmínky – využití denní místnosti – manipulace s lehátky, uložení lůžkovin
Vybavení – lehátka, matrace
Podmínky pro odpočinek nejstarších věkových skupin – spánek a odpočinek
respektuje rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou
spánku (dle možností)
Stravování
Dovoz – ze školní jídelny ZŠ
Počet stravovaných dětí v době oběda – všechny přítomné děti
Časový odstup jednotlivých jídel – 3 hodiny
Pitný režim
K dispozici po celý den
Čisté hrnečky otočeny dnem vzhůru, použité v plastovém lavoru
Způsob obsluhy – vlastní obsluha (hlavně u starších dětí) – podporování
samostatnosti
Při pobytu venku má každé dítě svou Zdravou lahev s jedinečným designem,
naplněnou vodou
Otužování
Způsob – zbytečně nepřetopené místnosti
Dostatečné větrání, pobyt venku
V létě se na zahradě děti sprchují
Pravidelně organizován kurz plavání
IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění),
osvětlení
Způsob a intenzita větrání a vytápění
Teplota vzduchu
Učebny, pracovny a další místnosti určené k dlouhodobému pobytu – optimální
teplota 22 ±2 o C, min. 20 o C, max. 28 o C
Při extrémních venkovních teplotách, kdy venkovní teplota vzduchu je +30 o
a výše, jsou zastíněna okna na slunečních stranách tříd a heren žaluziemi, větrá
se okny na stinných stranách budovy. Je zajištěn větší přísun tekutin všem
dětem po celý den a upraven organizační režim (pobyt venku v ranních
hodinách).
Větrání
Režim větrání – dle možností a potřeby
Frekvence – krátkodobá (v průběhu dne), dlouhodobá (před odpočinkem)
Osvětlení
Denní přirozené – okny, ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je
zajištěna žaluziemi. Umělé osvětlení zářivkami.
V. Zásobování pitnou vodou
Zdroj
Veřejný vodovod
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VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla
Druh a frekvence výměny – ložní prádlo po 3 týdnech
Ručníky 1x týdně
Způsob praní prádla
Vlastní prádelna
Manipulace s prádlem, skladování prádla
Použité prádlo se ukládá do vzdušných látkových kontejnerů.
Při veškeré manipulaci s prádlem musí být čisté prádlo dopravováno a
udržováno zásadně odděleně od prádla použitého.
Čisté prádlo se v zařízení skladuje v čistých, uzavíratelných a pravidelně
dezinfikovaných regálech.
VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu
Denní úklid
a) setření na vlhko – všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění
koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem – umytí umývadel,
pisoárových mušlí a záchodů
Týdenní, celkový
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně
celkový úklid všech prostor školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě
potřeby ihned
Způsob a četnost desinfekce a deratizace
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po
konzultaci s odbornými pracovníky DDD
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob, umožňujících
snadnou sanitaci, nebo do jednorázových plastových obalů. Obaly z plastů
musí být ukládány zvlášť a zneškodňovány denně odpovídajícím způsobem.
VIII. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu
Podpory zdraví a prevence nemocí – v průběhu vzdělávání

V Mladé Boleslavi dne 31.8.2021
Mgr. Iva Kollinová
ředitelka školy

Soňa Lukavcová
vedoucí učitelka MŠ

4

