Provozní řád na Mateřské škole „Pohádka“
Adresa : Mateřská škola „Pohádka“, Strakonická 211, Liberec 9, 460 07
Příspěvková organizace, tel. 485151592
IČO 72741708

Odpovědná osoba: Najmanová Jana, ředitelka školy
Kapacita : 100 dětí - 4 třídy
Provozní doba : 6,30 hod. - 16,30 hod.

Využití zařízení pro jiné aktivity :
-

Besídky pro rodiče
Táboráky s opékáním pro děti a rodiče
Spaní v MŠ na závěr roku
Prázdninová školka

Režimové požadavky:
-

Nástup učitelky : do třídy přichází učitelka 10 min. před zahájením služby, seznámí se
s počtem a skladbou dětí daného dne, připraví si program pro děti, které již mají
splněný úkol a zaměstná je vlastním úkolem.Nechají dokončit práci první skupinu.

-

Nástup dítěte : musí být zdravé, potvrzení od lékaře
Nástup do 8,00 hod. /ind.domluva s učitelkou na třídě/

-

Spontánní hra : po příchodu do MŠ, zařazovat průběžně během celého dne,dle
vlastního výběru nebo nabídky, motivačně připravené od učitelky k danému tématu,
využití celých prostor školy i zahrady – podle počasí.

-

Činnosti řízené pedagogem : příchod do třídy, přechody do jiných prostor
školy,činnosti spojené s vydáváním jídla, společné chvilky střídající se s hrou
/malování ve skupinách, cvičení, opakovací chvilky, dramatizace pohádek,
seznamování se s novými věcmi za pomoci motivace apod. /.

Sledování TV vysílání :
-

Za nepříznivého počasí
Při aktuálních programech k daným tématům dne,týdne
Využití donesených témat /pohádek/ dětmi

/doba sledování je závislá na věku dětí, zařazeném tématu, pozornosti a zájmu dětí/

Pohybové aktivity :
-

Využití celé třídy, herny, koutků, pokojíčků
Vybavení – žebřiny,koberce, šv. lavičky, ort.míče, klavír, CD přehrávače,TV nářadí,
herní prvky, terasy
Časově neomezené využití /každá třída má své vybavení/

Pobyt venku : školní zahrada
Vybavení :
-

3x pískoviště s atestovaným pískem, přikryté a chráněné sítěmi
Dřevěné průlezky s atesty /kontrola 1x ročně Prosport – revizní zpráva/
Plochy pro jízdu na koloběžkách
Plochy a herní prvky na hry s míči
Mírné svahy na bobování v zimních měsících
Sprchování na travnatých plochách v letních měsících

Údržba zahrady – podmínky provozu zařízení venkovních ploch
-

Sekání travnatých ploch …………………………….. 4x ročně
Údržba živého plotu ……………………………………. 2x ročně
Hrací plochy /asfaltové/ …………………………….. zametání, kropení podle potřeby
podmínek /roční období/
Údržba pískovišť ………………………………………….. kropení podle počasí, zakrytí plochy
síťovinou, výměna písku s atestem /1x za 3 roky, podle kontroly KHS a fin.možností/
Závlaha travnatých ploch ………………………………. přírodními zdroji, sprchovaly za
slunečného počasí/
Otužování dětí ……………………………………………….. sprchování při teplém počasí na
zahradě/
Kontrola zařízení zahrady, těl. zařízení školy ………. 1x ročně provádí revizi a případnou
opravu firma PROSPORT v.o.s. /písemná smlouva/

Využití zahrady
-

Během celého dne využívají děti zahradu k hrám, cvičení, k novým poznatkům o
přírodě
Zahrada se dá využít celoročně – travnaté plochy, asfaltové plochy
Rozměrově odpovídá kapacitě školy
Děti mají na vlastních podepsaných ramínkách věci na zahradu tzv. pracovní věci,
které mají od rodičů jenom na pobyt venku / starší věci, boty, rukavice- mohou se
poškodit při hrách na školní zahradě.

Odpočinek, spánek dětí v MŠ:
-

3 – 4 leté děti odpočívají od 12,15hod. do 14,15hod.
4 – 5 leté děti odpočívají od 12,30hod. do 14,00hod.
5 – 6 leté děti odpočívají od 12,45hod. do 14,00hod. /3. a 4. třída/
Ve druhém pololetí odpočívají tyto děti pouze 0,30hod. nebo podle ind.potřeb.
Individuální potřeby jsou dodržovány podle věku dětí, přání rodičů a osobnosti
dítěte.Učitelka při odpolední směně musí mít připraveny aktivity – motivační
program podle věku dětí pro ty děti, které odpočívají kratší dobu než je dáno MŠ.

Otužování :
-

Vzduchem – větrání celých prostor MŠ, pobyt venku podle počasí a povětrnostních
podmínek
Vodou – v letních měsících sprchování na školní zahradě sprchovaly, hry s vodou.
Pobyt v solné jeskyni – prevence proti dýchacím onemocněním.
Denně – omývání obličeje, rukou, hygiena a prevence zubů – od 2.třídy /podle
věkového složení dětí/
Ind. otužování – děti po nemoci, alergici a děti s ekzémy.

Hygiena dětí v MŠ :
-

Volné chození na WC a do umývárny /podle ind.potřeb každého dítěte /
Využívání podle režimu dne /před jídlem, po pobytu venku/
Čištění zubů po hlavním jídle /podle věku dětí na třídách/
Děti používají papírové kapesníky, které po použítí vyhodí.
Na toaletách mají volný přístup k toal. papíru, mladší děti mají pomoc učitelky nebo
p.uklizečky.

Stolování :
-

Přesnídávky a obědy jsou společné na třídě
Předškolní děti používají pod talíře podnosy – příprava na vstup do školy/druhé pol./
Starší děti používají příbor / od 2.třídy – podle věkového složení dětí/,
individuálně,podle přání rodičů

Ukládání a výměna lůžkovin :
-

Ustlané lůžkoviny zůstávají na postýlkách
Lehátka jsou prodyšná, omyvatelná, ukládají se na vozíky, denně se rozkládají na
koberec v herně /rozestupy mezi lehátky-40 cm/
Pyžamka si děti věší na háčky, které mají označeny svou značkou, tím se vyvětrají
Převléká se povlečení každých 21 dnů, omyjí se lehátka dezinfekčním roztoku

Způsob nakládání s prádlem :
-

Praní prádla – provádí se podle potřeby /lůžkoviny za 21 dní/ na mat.škole
v automatické pračce
Sušení prádla – v sušárně mat. školy, na sušákách venku
Žehlení prádla – žehlíme napařovací žehličkou
Uložení prádla – vedená agentura, prádlo uloženo ve skříních, jsou vyhrazeny cesty
na manipulaci se špinavým a čistým prádlem.

