PROVOZNÍ ŘÁD
Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů
Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace,
783 42, Slatinice 124

I. Údaje o zařízení
Mateřská škola
Slatinice 64
tel.: 588517614
zodpovědná osoba:

PaedDr. Iva Tomášková – ředitelka základní školy

provozovatel:

Obec Slatinice

Typ školy:
Stanovená kapacita:
Provozní doba:

mateřská škola s celodenním provozem
86 dětí
6.15 – 17.00 hodin

II. Režimové požadavky
6.15 – 8.00
6.15 – 9.00
9.00 – 09.45

scházení dětí
spontánní hry dětí střídané krátkou individuální řízenou činností,
skupinové práce
ranní cvičení, svačina
řízené činnosti
sledování televize příležitostně, nejvíce 1x týdně 30 minut

Pohybové aktivity
Krátké pohybové chvilky zařazované v době scházení dětí
Ranní cvičení zařazované pokud možno denně
Pohybové hry v herně
Pohybové hry při pobytu venku
Pohybové chvilky v odpoledních hodinách

Podmínky a vybavení:
Využívat prostor heren jednotlivých tříd
Maximálně využívat zahrady v MŠ během celého roku
Využívat přírody k pohybovým aktivitám dětí
Maximálně využívat pomůcek pro pohybové a sportovní aktivity ( provazová sestava, různé
druhy míčů, švihadla, gymnastické míče, lavičky, švédská bedna, různé druhy kostek a tyčí)

Pobyt venku
09.45 – 11.45
15.00 – 16.00

v teplých a slunných měsících

Za hezkého teplého počasí přenášet co nejvíce aktivit ven
Využívání zahrady a okolní přírody k pobytu venku
Dodržovat čas určený k pobytu venku vždy s ohledem na počasí a stav ovzduší
Využívat všeho dostupného vybavení ( průlezky, houpačky, pískoviště, míče, koloběžky…)
Vždy zajistit bezpečnost dětí
Údržba zahrady
Údržba pískoviště a kropení:
Údržba hraček:

zodpovídá Obec Slatinice
zodpovídá školnice MŠ
zodpovídají učitelky

Odpočinek, spánek
12.45 – 14.15
Náhradní nespací aktivity pro děti nespavé

Ukládání lehátek a lůžkovin:

Lehátka

ukládat do prostoru pro lehátka, prostor řádně vyvětrat do druhého dne

Lůžkoviny

nechat větrat na lehátkách po dobu odpolední svačiny dětí
Ukládat do skladu lůžkovin
Sklad lůžkovin řádně větrat do druhého dne

Stravování
Příprava stravy – vaří kuchyň ZŠ, strava se dováží
Podávání svačin:

8.35 - 9.00
14.30 – 15.00
samoobslužný systém

Podávání oběda

11.45 – 12.45

Pitný režim
Během celého dne je dětem k dispozici nápoj na připraveném stolku pro nápoje
Čaj, který připravuje školnice nebo učitelky jednotlivých tříd
Sirupy
Samoobslužný systém, každé dítě má svůj hrneček na pití.
Doplňování nápojů a mytí použitého nádobí zajišťuje školnice
Pitný režim při pobytu na zahradě MŠ zajišťuje školnice
Otužování
Vzduchem, vodou, koupání v bazénu za teplého počasí na zahradě MŠ

III.Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla
Lůžkoviny
Ručníky
Pyžama

1x za 21 dní
1x za 7 dní
1x za 14 dní

Způsob praní:
smluvní osoba na praní a žehlení
Čisté prádlo se skladuje v uzamykatelných skříních v prostorách
spojovací chodby
Za prádlo a manipulaci s ním zodpovídá školnice

Ve Slatinicích 1.9. 2016

