MATEŘSKÁ ŠKOLA, ROHOZNICE
Rohoznice 145, 507 71 Miletín, IČ0 70993181, e-mail: msrohoznice.jc@seznam.cz
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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
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1. 9. 2015

Spisový znak:

Skartační znak:

V5

Na základě ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, v platném znění, vydávám tento Provozní řád mateřské školy.
Základní údaje
Sídlo

Mateřská škola, Rohoznice
Rohoznice 145, 507 71 Miletín

Telefon

493 693 530

IČ
Ředitelka školy

70993181
Alena Poláčková

Zřizovatel

Obec Rohoznice
Rohoznice 1
507 71 Miletín
Popis školy

Typ školy

mateřská škola s celodenním provozem
součástí je školní jídelna – výdejna
třída 1

Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí.
V prvním ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší nejvýše 4 roky věku.
Ve druhém ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 5 let věku.
Ve třetím ročníku MŠ se vzdělávají děti, které v příslušném školním roce dovrší 6 let věku, a děti, kterým byl
povolen odklad povinné školní docházky.
Do jedné třídy mateřské školy lze zařadit děti z různých ročníků.
K budově mateřské školy patří rozlehlá zahrada.
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Nejvyšší povolený počet dětí
1. Rejstřík škol a školských zařízení
MŠ
28 dětí
ŠJ - výdejna
40 strávníků
2. Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven
pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
MŠ
28 dětí
ŠJ - výdejna
40 strávníků
3. V souladu s ustanovením § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), byla povolena zřizovatelem školy dne 1. 10.
2015 výjimka z počtu dětí v jedné třídě mateřské školy stanoveného ustanovením § 2 odst. 2
vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, z 24 dětí na 28 dětí.
Zaměstnanci

2 pedagogové
2 provozní zaměstnanci

Provozní doba

6:30 – 15:45 h
Režim dne

06:30 – 08:00 spontánní hry dle přání dětí, které je vedou k tvořivosti, samostatnosti, aktivitě, výtvarné a
pracovní činnosti, tělovýchovným dovednostem , zapojení do skupinových řízených činností
08:00 – 08:30 pohybové aktivity, asociační kroužek – rozvoj paměti, myšlení a řeči
08:30 - 09:00 svačina
09:00 – 09:20 volné i řízené aktivity dětí, plnění úkolů z TVP
09:20 – 11:20 pobyt venku
11:20 – 12:00 oběd
12:00 – 14:00 odpočinek
14:00 - 14:30 svačina
14:30 – 15:45 spontánní hry, individuální práce, úkoly z třídního vzdělávacího programu
Hra
je zařazována průběžně ve všech částech dne, volná hra převládá v době scházení a rozcházení dětí a v době
svačinky, během odpoledního odpočinku. Řízené činnosti zařazujeme zpravidla před pobytem venku a v
odpoledních hodinách.
Pohybové aktivity
Herna je vybavena pro pohybové činnosti různorodým náčiním, nářadím a pomůckami, které se soustavně
obnovují a doplňují.
Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:
•
•
•
•
•

před dopolední svačinou – individuálně, nebo skupinově zaměřené pohybové činnosti
hry, psychomotorické hry, zdravotní a relaxační cvičení
při pobytu venku - sezónní pohybové činnosti, pohybové hry
odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, individuální hry, hudebně pohybové činnosti
minimálně 1x týdně řízené TV činnosti zaměřené na cvičení na nářadí
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Pobyt venku
Probíhá zpravidla 2 hodiny dopoledne.
Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla v prostorách školní zahrady.
Školní zahrada je plně oplocena, vhodná pro sport i pro vzdělávání, poskytuje dětem rozmanitý terén,
pískoviště, travnatou i tvrdou plochu, lavičky, klouzačky, houpačky, prolézačky.
Vše je upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná
revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven již v ranních hodinách.
Během pobytu venku děti mají pokrývku hlavy, ochranný krém v UV faktorem.
Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických
podmínkách a při vzniku smogové situace.
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližšího okolí MŠ. Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i
spontánní:
•
•
•
•
•

sezónní činnosti
tvořivé, praktické a kognitivní činnosti
pohybové a sportovní hry s náčiním
vycházky do blízkého okolí
jízda na dětských dopravních prostředcích

Odpočinek
K odpolednímu odpočinku dětem slouží prostory herny. Každé dítě má přiděleny své označené lůžkoviny.
Doba a forma odpočinku vychází z individuálních potřeb dětí. Zpravidla od 12:00 do 14:00 h odpočívají
všechny děti při čtené nebo reprodukované pohádce. Nemusí spát, jen odpočívat. Děti mají možnost si na
lehátko vzít oblíbenou plyšovou hračku. Starší děti s nízkou potřebou spánku se mohou zúčastňovat
klidných aktivit (prohlížení knížek). Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily spící nebo dále
odpočívající děti. Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.
Děti vstávají průběžně po probuzení. Učitelka sama děti probouzí až po 14:00 hodině. Během odpočinku
děti vždy mohou individuálně uspokojit své hygienické potřeby.
Stravování
Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno školní jídelnou – výdejnou. Podrobný režim přípravy jídel je
uveden v provozním řádu školní kuchyně. Pokud je dítě přítomno v době podávání stravy, vždy se stravuje.
Pracovnice školní jídelny dodávají připravené svačinky do třídy, na stolování dohlížejí pedagogické
pracovnice. Násilně nutit do jídla je nepřípustné. Výdej obědů zajišťují pracovnice ŠJ.
Hned ráno mohou děti ochutnávat různé druhy ovoce a zeleniny – „Ovocný a zeleninový talíř“ dále si
mohou vybrat čaj nebo vodu s citronem.
Mezi jednotlivými jídly jsou zpravidla tříhodinové intervaly.
Nádobí se umývá ihned.
Doba podávání stravy
08:30 – 09:00

dopolední svačina

11:20 – 12:00

oběd

14:00 – 14:30

odpolední svačina
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Pitný režim – ve třídě je celodenně k dispozici na výběr konvice s čajem a konvice s vodou a citronem. Děti
mají možnost se napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Na přijímání tekutin dětmi dohlížejí
učitelky. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během celého pobytu venku.
Otužování vzduchem
•
•
•
•

vyvětrání v průběhu dne
dostatečný pobyt venku, využívání zahrady
vhodným oblékáním na pobyt venku (přiměřený oděv odpovídající počasí)
děti mají možnost si během dne některé části oděvu odložit nebo naopak obléci
Další požadavky

Další požadavky k provozu školy a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jsou uvedeny ve školním řádu.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Způsob a intenzita větrání
Pravidelné větrání, podle aktuálního stavu ovzduší:
• ráno před příchodem dětí do třídy intenzívní vyvětrání
• v průběhu dne krátké, ale intenzívní větrání
• během odpoledního odpočinku dětí
Teplota vzduchu
Prostory určeny ke hře jsou vytápěny na 20oC až 22oC.
Vytápění mateřské školy je zajištěno plynovým kotlem. Teplota vzduchu je nastavena na termostatu
umístěném v herně .
Osvětlení
Třída i herna jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem.
Ochranu před oslněním zajišťují v oknech žaluzie. Povrchy pracovních ploch nejsou lesklé.
Zásobování pitnou vodou
•
•

pitná voda je odebírána z veřejného vodovodu
kontrolu hygienických limitů provádí správce veřejného vodovodu
Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna a praní prádla
•
•

lůžkovin jednou za 3 týdny
ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned

Praní a mandlování prádla zajišťujeme firmou.
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Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá do určeného koše a přenese je do chodby.
Teprve pak ve třídě převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Vyprané prádlo se
odnese v koši na prádlo a uloží do skříně.
Skříně se pravidelně větrají a 1x měsíčně dezinfikují.
Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění ihned .
Hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid:
• setření na vlhko: 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
Týdenní úklid:
• jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů
Celkový úklid:
• 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
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
• pevné odpadky musí být ukládány do uzavřených nádob (popelnic), umožňujících snadnou sanitaci,
nebo do jednorázových plastových obalů
Péče o zahradu
Mateřská škola má vlastní oplocenou školní zahradu. Školnice zametá na terase a před vstupem do budovy
MŠ, v zimních měsících dbá na posyp a čištění chodníku tak, aby se předcházelo možnému namrzávání
sněhu. Posypový materiál zajistí školnice před příchodem zimy.
Sekání zahrady bude zajištěno pracovníkem z obce, který bude zajišťovat sekání trávy průběžně dle potřeby,
zpravidla 1x za 14 dnů. Keře jsou stříhány podle potřeby 1x ročně.

Učitelky denně při pobytu s dětmi na zahradě kontrolují, zda se na ploše nenacházejí nebezpečné předměty
(injekční stříkačky, ostré předměty, uhynulá zvířata, další nečistoty apod.).

V Rohoznici dne 1. 9. 2015
Alena Poláčková ředitelka školy
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