Základní škola a Mateřská škola Teplýšovice, okres Benešov

Provozní řád mateřské školy
Č.j.:

Účinnost od: 31.1.2017

Spisový znak:

Počet příloh: 2

Změny:
Stanovená kapacita MŠ: 59 dětí
MŠ má 3 třídy
Provozní doba: od 6.30 do 16.30 hod.
IČO: 70992118
Ředitelka ZŠ a MŠ: Mgr.Charlotta Kurcová
Vedoucí učitelka pověřená vedením MŠ: Kateřina Jonáková

1.Péče o dítě
Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné zaměření rodiny, její specifika
a posiluje její výchovné působení. Usiluje o integraci dětí se sociální indikací. Plně respektuje Úmluvu o právech
dítěte s ohledem na své specifické postavení, zejména článek 16, 18, 23 a 29. Osoby, pečující o dítě, je chrání
před jakýmkoliv tělesným či duševním násilím. Program péče o dítě vychází z demokratických principů, opírá se
o pedagogické, psychologické a hygienické normy péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický,
psychický a sociální rozvoj dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností a s přihlédnutím
k věku a jejich individuálních potřeb.

2.Režim dne (viz příloha č.1)
Režim dne je částečně stanoven, učitelky ho pružně přizpůsobují aktuálním a věkovým potřebám dětí.
V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidového koutku a
neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na dobu nezbytně nutnou.
Je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti,
potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.
Příchod dětí do MŠ
Příchod dětí do MŠ v době od 6.30 hod. do 8.30 hod., nebo po domluvě ve výjimečných případech (návštěva
lékaře, logopedie apod.) i během dopoledne. Rodiče jsou povinni předat osobně dítě učitelce. Nepřítomnost
dítěte v MŠ jsou rodiče povinni oznámit MŠ neprodleně (viz Školní řád MŠ)
Spontánní hry
Probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální a věkové potřeby dětí.
Činnosti řízené pedagogem
Probíhají v průběhu celého dne formou individuálních, skupinových či frontálních činností, vycházejí z potřeb,
věku, schopností a vlastního zájmů dětí.
Pohybové aktivity
Zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry,
průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, v případě příznivého počasí (v jarních a letních
měsících) ranní cvičení na školní zahradě, 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné
zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.
MŠ - je plně vybavena pro tyto činnosti s dostatkem nářadí i náčiní vhodným i pro děti mladších tří let, bohatě
vybavenou školní zahradou. Pohybové aktivity probíhají v obou odděleních v průběhu celého dne:
- před dopolední svačinou - zdravotně zaměřené činnosti s náčiním, slovem nebo
hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry
- pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
- odpoledne po odpočinku - pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti

Pobyt venku
Je organizován mezi 9.50 – 11.50 hod. dle věku, počasí a stavu ovzduší, při příznivém počasí i odpoledne.
V letních měsících je provoz přizpůsoben tak, aby byly činnosti přenášeny ven
od ranních činností. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách a při vzniku smogové situace. Je využíváno pro pobyt venku i nejbližší okolí MŠ.
Při pobytu venku jsou prováděny řízené i spontánní činnosti:
- sezónní činnosti
- pohybové hry
- prvky sportovních her
- turistika
- jízda na dětských dopravních prostředcích
- poznávací činnosti
Děti mají k dispozici oplocený areál školní zahrady. Zahrada je osázena rostlinami a dřevinami zdraví
nezávadnými. Travnaté plochy jsou sekány 1x za měsíc. Výměna písku se provádí po 2 letech. Pískoviště je v
létě vlhčeno vodou.
Je dodržováno, aby v letních měsících při pobytu venku děti nosily sluneční brýle, letní čepice a pokožka je
chráněna krémy s vysokým UV filtrem. Děti mají dostatek tekutin.
Vybavenost: pískoviště, průlezky, houpačka, 2 dřevěné zahradní domky. Vše je upravováno a průběžně
udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, zohledňuje i menší tělesnou výšku dětí mladších tří let.
Odpočinek
Vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.30 hod - do 14.30 hod. odpočívají všechny děti při čtené nebo
reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají možnost si do postýlek vzít svoji oblíbenou hračku. Vždy
mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby.
Respektujeme individuální potřeby dítěte, proto rozlišujeme spánek a odpočinek dětí. Spánek probíhá především
u menších dětí, které se převlékají do pyžama a spinkají na lehátkách s matrací cca dvě hodiny.
Starší děti mají odpolední klid upravený vzhledem k věku a mají možnost individuálně volit délku odpočinku.
Nepřevlékají se, odpočívají na matracích s vlastním polštářkem a postupně se zúčastňují klidových aktivit
(prohlížení časopisů, společenské hry, kreslení, individuální příprava na školu s předškolními dětmi apod.). Tyto
aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo delšího odpočinku.
Lůžkoviny a pyžamka jsou uloženy v jednotlivých boxech opatřených značkou dítěte, matrace a lůžkoviny jsou
uloženy zvlášť – jsou větratelné, přehledné a nezaměnitelné.
Stravování
Strava je připravována v mateřské škole. Doba podávání stravy je neměnná.
- dopolední svačina
- od 9.00 - 9.20 hod.
- oběd
- od 12.00 - 12.30 hod.
- odpolední svačina
- od 14.30 - 14.45 hod.
Kuchařky vydávají jídlo , děti mají možnost si žádat o množství, při obědě používají dle svých schopností
příbory. Děti si samy prostírají, po skončení stolování si po sobě odnesou použité nádobí na jídelní vozík –
všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, děti se obsluhují samy, nejmladším pomáhá učitelka a provozní
zaměstnanci. Časový odstup mezi jídly nepřesahuje 3 hodiny.
Zaměstnanci ŠJ jsou proškoleny o hygienických normách.
Pomazánky jsou vyráběny těsně před distribucí svačinek. Doba použitelnosti je ½ hodiny. Svačina je
samoobslužná.
Teplota vydávaných jídel nesmí klesnout pod 70 o C, zbytky jsou odváženy denně. Strava je připravovaná podle
hygienických norem a receptur s dostatkem vitamínů, vlákniny a je pravidelně vyhodnocován spotřební koš.
Pitný režim
Od 7 hodin mají děti na každé třídě po celý den pití. Pití podle potřeby doplňují provozní pracovnice. Pití je
k dispozici v konvicích, z kterých se mohou děti samostatně obsloužit. O mytí nádob k pitnému režimu se starají

kuchařky. Nápoje se obměňují: ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, minerálky apod. Každé dítě má svůj
hrneček.
Otužování dětí
K otužování dětí přispívá: pravidelné větrání tříd, regulace teploty ve třídách při vytápění, kontrola vhodného
oblečení dětí ve třídě i venku, dostatečný pobyt venku, plavecký výcvik, realizace vycházek a výletů do přírody,
zařazení tělovýchovných činností při pobytu venku a na školní zahradě, sezónní činnosti-lyžování, hry se
sněhem, sáňkování a bobování, důsledné provádění ranního filtru na všech třídách – upozornit rodiče na
nemocné dítě apod.
Ve třídách větrají učitelky ráno před příchodem dětí a uklízečky po odchodu dětí na pobyt venku. Za přítomnosti
dětí se ve třídách větrá podle potřeby ventilacemi. V zimním období se větrá krátce a intenzívně.

3.Způsob nakládání s prádlem
Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden, prostírání jsou
omývány 1x týdně - v případě potřeby ihned. Prádlo se každých 14 dní vydává na vyprání rodičům dítěte.
Čisté prádlo se skladuje odděleně od špinavého, 1 x v měsíci se omyjí regály na čisté prádlo dezinfekčním
roztokem. V případě okamžité potřeby, prádlo vyperou uklízečky ve školní pračce zakoupené pro tyto účely.

4.Ozdravná opatření
Pravidelně je sledováno vytápění a provádí se větrání místností. Přímé větrání - ráno před zahájením provozu, v
době při pobytu dětí venku. Je dodržován dostatečný pobyt dětí venku.
V letních měsících - při pobytu venku probíhá sprchování, mlžení.
Podpůrné aktivity:
- plavecký výcvik
- každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti

5.Provozní podmínky a prostorové podmínky podle V. č. 108/2001 Sb.
Škola má úpravnu vody pro pitnou nezávadnou vodu.
Denní režim respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí .
Prostorové podmínky: na jedno dítě ve třídě = 4m2, na lehátko = 1,7m2.
Lehátka se po provětrání skládají.
WC i umývárny mají vybavení odpovídající požadavkům pro 59 dětí na tři třídy.

6.Úklidové činnosti
Denní úklid se provádí vytíráním podlah na vlhko (po příchodu dětí – šatny, po stolování – jídelny, při
odpoledním spánku – umývárny), vysáváním koberců, mytím WC a umyvadel dezinfekcí, utíráním prachu.
1x týdně – výměna ručníků, vytírání společných prostor dezinfekcí, mytí hřebenů v dezinfekci
1x za 3 týdny – výměna ložního prádla
1x za měsíc – generální úklid (mytí hraček dezinfekcí, mytí dveří, obkladů, nábytku, leštění podlah, omývání
květin a radiátorů)
4x ročně – mytí oken, krytů zářivek a osvětlení

7.Teplota vzduchu
Je centrálně na dálku ovládána přes program počítače.
Ve třídách jsou umístěny 1,2 -1,5 m nad zemí nástěnné teploměry. Teplota učebny je
20 –22 °C a teplota povrchu podlahy nesmí klesnout pod 19°C. Rozdíl teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí
být větší než 3 stupně.
Při odpočinku nesmí teplota klesnout pod 18°C. Nejvyšší přípustná teplota ve třídě je 26°C. Na oknech jsou
závěsy na regulaci slunečního záření.
Na WC je teplota cca 18°C.
V zimním období při mimořádně chladných dnech ( tj.-15oC ) nesmí teplota klesnout
pod 18oC ( povoleny maximálně 3 dny ) a pod 16 oC ( povolen pouze 1 den ).

8.Osvětlení
MŠ je vybavena zářivkami. V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní

osvětlení.
Umělé osvětlení učebny a herny:
malé přilehlé prostory:

300 luxů
100 luxů

9.Pracovní podmínky
Práce ve výškách tj. 1,5 m nad zemí – bude prováděna pod dohledem jiného zaměstnance.
Podle ustanovení § 27 o OOPP – je nařízeno pokud provozní zaměstnanci pracují v ochranných gumových
rukavicích po dobu 1 hodiny, musí po této době rukavice svléknout a ruce ošetřit – omytí rukou a ošetření
ochranným krémem, vnitřek rukavic očistit a vysypat zásypem.

10.Ostatní podmínky
Podle ZP § 135 je kouření v objektu MŠ zcela zakázáno a to i použití elektronických cigaret.

11.Závěrečná ustanovení
Provozní řád MŠ je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění,
v souladu s vyhláškou MŠMT 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, zákonem č. 258/2000 Sb., v
platném znění, o ochraně veřejného zdraví a v souladu s vyhláškou č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení pro výchovu dětí a mládeže.

Provozní řád je trvale umístěn na volně přístupném místě, je závazný pro všechny
zaměstnance školy a zaměstnanci byli s jeho obsahem prokazatelně seznámeni.

Provozní řád je platný od 31.1.2017
Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 17.1.2017

V Teplýšovicích dne 31.1.2017

………………….
Mgr.Ch.Kurcová
ředitelka školy
e-mail: zs-a-ms-teplysovice@seznam.cz.
webové stránky: www.zsamsteplysovice.cz

Příloha č. 1 k Provoznímu řádu MŠ Teplýšovice - Režim dne ve třídách

6:30 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým
pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, volné aktivity
v koutcích
8:00 – 8.30 Práce s dětmi v posledním roce před nástupem k povinné školní
docházce (povinné školní vzdělávání)
8:30 –9 :00 Tělovýchovné (pohybové)a jazykové chvilky řízené pedag.pracovníky
9:00 – 9:20 Osobní hygiena, dopolední svačina
9:20 - 10:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými
dětmi, řízené aktivity
10:00 -12:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp.
náhradní činnost
12:00 -12:30 Oběd a osobní hygiena dětí
12:30 -14:30 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, ev.práce s dětmi
v posledním roce před nástupem k povinné školní docházce (povinné
školní vzdělávání)
14:30 -14:45 Odpolední svačina, osobní hygiena
14:45 -16:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky
zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí,
v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

