Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace, Hvozd 84,
798 55 Hvozd
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Číslo jednací:

MŠ 3/2016

Vypracovala:

Zdeňka Zapletalová

Schválil:

Mgr. Waldemar Zatloukal

Pedagogická rada projednala dne:

30. srpna 2016

Směrnice nabývá platnosti dne:

1. září 2016

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. září 2016

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti
dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob
zajišťování vhodného klimatu.

I. Údaje o zařízení:
Název organizace:

Základní škola a mateřská škola Hvozd, příspěvková organizace,
Hvozd 84, 798 55 Hvozd

IČO:
E-mail:

750 220 10
mshvozd@seznam.cz

Ředitel školy:
Zřizovatel:
Vedoucí učitelka:

Mgr. Waldemar Zatloukal
Obec Hvozd, Hvozd 90, 798 55 Hvozd
Zdeňka Zapletalová

II. Popis zařízení:
Typ:

mateřská škola s celodenním provozem

Kapacita:

Počet zapsaných dětí:24
Počet tříd: 1

Personál:

2 pedagogičtí pracovníci
1 provozní zaměstnanec
věkové složení dětí: 2 – 7 let

Provozní doba:

6.00 hod. – 15.30 hod.
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III. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):

Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický a
sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a pro navazující
vzdělávání v ZŠ.
Příchod dětí do mateřské školy od 6:00 hod. do 8:00 hod.
Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy
je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
Režim dne:
Respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí i jejich potřeby a biorytmus. Je volný, pevně je
stanovena pouze doba stravování a odpočinku. 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.
Scházení dětí, ranní hry dle volby a přání
6:00 – 8:45

dítěte, pohybové aktivity, didaktické činnosti,
komunitní kruh

8:45 – 9:10
9:10 – 11:15
11:15 – 11:45

Osobní hygiena, dopolední svačina
Didaktické cílené činnosti, pobyt venku
Oběd a osobní hygiena dětí
Četba pohádky, odpočinek dětí na lehátku,

11:45 – 14:00

individuální práce s dětmi s nižší potřebou
spánku, předškolní příprava

14:00 – 14:20
14:20 – 15:30

Odpolední svačina, osobní hygiena
Hry dle volby a přání dětí, didaktické činnosti
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Pohybové aktivity:
Pedagogové dbají zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí, upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují
soustavnou činnost. Ve třídě se zařazují takové pohybové aktivity, které prostor dovolí, popřípadě se
využívá tělocvična v přízemí budovy. Pedagog má povinnost před zahájením pohybových aktivit,
zkontrolovat prostředí, ve kterém se tato činnost bude provozovat.

Pobyt venku:
Minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) v době od 9:30 do 11:30. V letních měsících se činnosti
přesouvají co nejvíce ven. Pedagog dbá na vhodné oblečení dětí, dle teploměru umístěného v budově
Základní školy a mateřské školy. Pobyt venku se neuskutečňuje při snížení teploty pod -10 ˚C, při
silném větru, dešti a při inverzích.
Co nejvíce využívám dětské hřiště, které je oplocené a za které zodpovídá zřizovatel obce. Pro pobyt
venku je využíváno i nejbližší okolí. Při vycházkách pedagogové učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu
tak, aby zajistili jejich bezpečnost.

Stravování:
V MŠ je pouze výdejna. Stravu dováží Základní škola a Mateřská škola Luká. Pokud je dítě přítomno
v době podávání stravy, vždy se stravuje. Polévku i hlavní jídlo na talíř připravuje kuchařka, dítě má
právo žádat o množství. Při obědě děti používají dle možnosti příbory. Po obědě po sobě uklidí nádobí.
Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka. Násilně
nutit děti do jídla je nepřípustné.
Odpočinek:
Jelikož mateřská škola nedisponuje prostory pro vlastní ložnici, jsou denně chystána lehátka v herně
MŠ, která se po odpočinku opět uklízí. Odpočinek a spánek vychází
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Pitný režim:
Ve třídě je dětem k dispozici po celý den nerezová várnice s tekutinami. Děti mají možnost napít se dle
vlastní potřeby. V letních měsících je zajištěno podávání tekutin během pobytu venku.

Otužování:

-

pravidelné a dostatečné větrání tříd

-

dostatečný pobyt venku

-

kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i na vycházkách

-

otužování vodou – vodní hry v letních měsících na dětském hřišti

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění),
osvětlení
Způsob a intenzita větrání a vytápění

Teplota vzduchu:
Herna MŠ je vytápěna nejméně na 20 – 22 ˚C.
Zastavení provozu zařízení pokud ve třídách určených k pobytu dětí při poklesu teploty vzduchu ve 3 po
sobě následujících dnech pod 18 °C nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto třídách v jednom dni pod
16 ºC bude provoz zařízení zastaven.
Kontrola teploty vzduchu v prostorách s trvalou činností je zajištěna teploměry ve výšce 1,2 až 1,5 m
nad podlahou na vnitřní straně místnosti.

Větrání:
Režim větrání je zajištěno otevíráním oken.
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Osvětlení:
Denní osvětlení:
V prostorách určených k trvalé činnosti mají děti zajištěno vyhovující denní osvětlení. Pro většinu
zrakových činností převažující směr osvětlení zleva a shora a při různorodé orientaci pracovních míst
převažující směr osvětlení shora.

Televizní obrazovka:
V prostorech s televizní obrazovkou jsou zajištěny podmínky zrakové pohody vhodnou polohou
obrazovky k osvětlovacím otvorům i svítidlům a zajištěna optimální vzdálenost dětí od obrazovky při
sledování pořadů.

V. Zásobování pitnou vodou
Vodu odebíráme z obecního vodovodu.

VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla:
Lůžkoviny měníme jednou za 3 týdny, ručníky jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned.

Praní prádla:
Praní prádla je zabezpečeno v řádné kvalitě. Prádlo je odváženo do prádelny.
Způsob zacházení s prádlem a praní zabraňuje přenosu infekčních onemocnění.
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Manipulace s prádlem, skladování prádla:
Použité ložní a osobní prádlo se netřídí ve třídě, použité prádlo se ukládá do obalů, které zabraňují
kontaminaci okolí s nečistotami z prádla. Při veškeré manipulaci s prádlem je čisté prádlo dopravováno
a udržováno zásadně odděleně od prádla použitého. Obaly jsou na jedno použití. Použité prádlo
v obalech se skladuje ve vyčleněném prostoru.
Čisté lůžkoviny se skladují na policích. Čisté prádlo při přepravě je chráněno před znečištěním
druhotnou kontaminací.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění:
Denní úklid:
a) setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů, klik,
rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
b) za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových
mís, sedátek na záchodech
Týdenní, celkový:
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,
minimálně třikrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor
školy, jedenkrát za dva roky malování, v případě potřeby ihned.
Pravidelně provádět údržbou nuceného větrání.

Způsob a četnost desinfekce a deratizace:

Profylakticky 1x ročně a dle potřeby – použití přípravků k tomu vhodných po konzultaci s odbornými
pracovníky DDD
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VII. Jiné
Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné):
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.

O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na provozní poradě.
Provozní řád je umístěn na nástěnce a na webových stránkách školy.

Ve Hvozdě 28. srpna 2016

Zpracovala:

Zdeňka Zapletalová
vedoucí učitelka

Schválil:

Mgr. Waldemar Zatloukal
ředitel školy
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