Základní škola a Mateřská škola Počenice – Tetětice, okr. Kroměříž,
Počenice 34, 768 33 Morkovice, IČO 70993261

PROVOZNÍ ŘÁD
MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Zásady provozního řádu mateřských škol
Dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o ochraně veřejného zdraví).
Zařízení pro výchovu a vzdělávání (§7 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb. Jsou povinna upravit režim dne
zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim
stravování včetně pitného režimu, popř. nakládání s prádlem v provozním řádu (§7 odst.2 zákona).
Orgán ochrany veřejného zdraví může nařídit úpravu provozního řádu, pokud podmínky něm uvedené
nevedou k ochraně zdraví (§84 odst.1 písm. I) zákona). Zařízení, která zahájila činnost před datem
1. ledna 2001 (datum účinnosti citovaného zákona) měla povinnost vypracovat provozní řád do 6-ti
měsíců od tohoto data.
Předmět vymezení: MATEŘSKÁ ŠKOLA
I.

Údaje o zařízení

Adresa: MŠ Tetětice 8, 768 33 Morkovice
IČO: 70993262
Ředitelka: Mgr. Jitka Řeháková
 Typ: jednotřídní, věkově smíšená
 Provoz: celodenní
 Stanovená kapacita: 25 dětí
 Provozní doba: 6:00 – 16:00
 Využití zařízení pro jiné aktivity: občasné organizování společných činností pro děti a jejich
rodiče dle třídního plánu
II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení)
 Nástup dětí: 6:00 – 8:00 (v 8:00 se školka zamyká)
8:00–8:30 – komunikativní kruh, logopedická chvilka, pohybové aktivity
 Spontánní hra: 6:00 – 8:00(dopoledne) a 14:15 – 16:00 (odpoledne)
 Činnosti dětí řízené pedagogem: 8:45 – 9:45
 Sledování televize
- výjimečně, nepravidelně, maximálně 20 minut v jednom sledu
 Pohybové aktivity
- podmínky, vybavení – ve třídě – standartní (kruhy, molitanová staveb.,
dětské hřiště – průměrné (průlezky, skluzavka, houpačky)
školní dvůr – dostačující (pískoviště, skluzavka, zahradní
přístřešek)
- druh pohybových aktivit, kompenzační prvky- ranní cvičení (1x denně), řízená pohybová
činnost ve třídě, na hřišti (1x týdně), relaxace (1x denně nebo podle potřeby dětí)


Pobyt venku
- pozemek využívaný k pohybové aktivitě – dvorek MŠ, veřejné dětské hřiště v Tetěticích,
fotbalové hřiště, vycházky do okolí MŠ
- zařazení v režimu dne: dopoledne (9:45 – 11:15), odpoledne (14:15 – 16:00)
- délka pobytu: dle potřeby a počasí ( 1-2 hodiny)
- způsob využití pobytu venku: volné hry, řízené pohybové aktivity



Odpočinek, spánek
- zařazení v režimu dne: 11:45 – 13:45
- respektování individuálních potřeb dítěte: možnost zkrácení odpočinku a zařazení klidových
činností
- ukládání lehátek – zůstávají na stabilních místech, místnost se po odpočinku větrá,
lůžkoviny a pyžama se ukládají na lehátkách



Stravování
- příprava stravy: ve smluvním zařízení (MŠ Morkovice)
- podávání svačin: 8:30 – 8:45 (dopoledne) a 13:45 – 14:15 (odpoledne)
- systém podávání svačin: připravuje pracovnice pro výdej stravy
- obědy: 11:15 – 11:45
- časový odstup jednotlivých jídel: 2 -3 hodiny
- dovoz stravy: dovážena v 7:30 (svačina), 11:00 (oběd, odpolední svačina)
- stravování cizích strávníků – není
- samozásobování a darů – není



Pitný režim
- příprava, doplňování nápojů – zajišťuje zaměstnanec pro výdej stravy
- druh nápojů – čaj, pitná neochucená voda
- způsob obsluhy, manipulace s nádobím – starší děti samoobsluha, mladší děti obslouží,
výdejce stravy nebo učitelka



Otužování
- zhodnocení individuálních potřeb dětí a možností vzhledem ke zdravotnímu stavu
- způsob: větrání místnosti, vhodné oblečení dětí, pobyt venku
- frekvence: denně, dle potřeby
- zařazení v denním režimu: pohybové chvilky, vycházky, v zimě hry na sněhu
- způsob otužování zdravotně oslabených: individuálně, po domluvě s rodiči
- jiný způsob ozdravných opatření: využití okolní přírody k delším procházkám,
výuka plavání pro starší děti
- všechny místnosti dlouhodobého pobytu dětí jsou větratelné (třída, jídelna, WC, šatna)



Bezpečnost
- děti jsou při využití umýváren a záchodů vždy doprovázeny personálem MŠ, popř. rodiči
dětí
- bezpečný pohyb po schodišti je zajištěn také vhodně umístěným zábradlím a dostatečným
osvětlením

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla
- povlečení – 1x za 3 týdny (v případě potřeby ihned)
- ručníky – 1x za týden (v případě potřeby ihned)
- pyžama - 1x za týdny (v případě potřeby dříve)


Způsob praní prádla
– vlastní (lůžkoviny a ručníky)
- rodiče (pyžama)



Způsob manipulace s prádlem
- manipulace a skladování – špinavé prádlo uloženo do plastového koše,
- čisté prádlo uloženo do skříně
Řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017
Mgr. Jitka Řeháková, ředitelka školy

