SMĚRNICE PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vypracoval:

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

Schválil:

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

Číslo jednací:

839/21/A6

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1. 9. 2021

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2021
Pedagogická rada schválila dne:

25. 8. 2021

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy, otužování, režim stravování včetně
pitného režimu, způsob zajišťování vhodného klimatu a způsob nakládání s prádlem.
Provozní řád se řídí zejména:
- zákonem č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a zvláštními
právními předpisy o ochraně veřejného zdraví zaměřené na Státní zdravotní dozor
dle vyhl. č. 108/01 Sb.
- zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon)
- vyhláškou ministerstva vnitra č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 135/2004Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na koupaliště, sauny, a hygienické limity venkovních hracích ploch
- vyhláškou ministerstva školství č. 14/2005 o předškolním vzdělávání
- Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v platném znění
I.

Údaje o zařízení

Název organizace, adresa:
Mateřská škola:

Základní škola a Mateřská škola Dub nad
Moravou, Pod Školou 209
Sokolská 316

Telefon:
IČO:

737184534
70987025

Zastoupená ředitelem školy:
Zřizovatel:

II.

Mgr. Radimem Voštinkou
Městys Dub nad Moravou

Popis zařízení

Typ:
Kapacita:
Provozní doba:
Personál:

III.

mateřská škola s celodenním provozem
70 dětí, 3. třídy věkově homogenní
6:00 – 16:30
6 předškolních pedagogů, z toho 1 pověřený vedením MŠ
2 provozní zaměstnanci

Režimové požadavky

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.
Nástup do mateřské školy :
 od 6:00 do 8:15 hodin
 Děti s povinnou předškolní docházkou nejpozději v 8:00
 Rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně předat učitelce.
Režim dne
Respektuje věkové a individuální zvláštnosti dětí, jejich potřeby a biorytmus. Je volný,
pevně stanovena je 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
společenských činností, je jim to umožněno.
Při pobytu dětí v uzavřených prostorách MŠ učitelka neponechává děti bez dozoru,
průběžně kontroluje prostory, ve kterých se děti pohybují.
1. třída
6:00 – 8:15
8:15 – 9:00
9:00 – 9.30

scházení, volné spontánní hry v 1. třídě „Ježečků“
tělovýchovná chvilka, hygiena, přesnídávka
hlavní řízené činnosti, práce ve skupinkách, indiv. činnosti

9:30 – 11:30
11:30 – 12:15
12:15 – 12:30
12:30 – 14:00
14:00 – 14:30

pobyt venku, hygiena
oběd
odchody dětí po obědě
hygiena, ukládání, polední odpočinek,
pohybová chvilka, hygiena, svačinka, odchod do 3. třídy

2.třída
7:30 – 8:15 scházení, volné spontánní hry v 2. třídě „Krtečků“
8:15 – 9:00 pohybová chvilka, hygiena, přesnídávka
9:00 – 9:30 hlavní řízené činnosti, práce ve skupinkách, indiv. činnosti
9:30 – 11:30 pobyt venku, hygiena
11:30 – 12:00 hygiena, oběd
12:00 – 12:15 odchody dětí po obědě
12:15 – 14:00 hygiena, ukládání, polední odpočinek
14:00 – 15:00 pohybová chvilka, hygiena, svačina, přechod do 3. třídy

3. třída
7:00 – 8:00 scházení v 3. třídě "Myšáků",individ. čin., volné spontánní hry
8:00 – 9:00 hygiena, přesnídávka, tělovýchovná chvilka, zahájení práce v
v rámci povinné předškolní docházky
9:00 – 9:30 hlavní řízené činnosti
9:30 – 11:30 pobyt venku, hygiena
11:30 – 12:00 oběd
12:00 – 12:15 odchody dětí po obědě,hygiena
12:15 – 13:00 ukládání, polední odpočinek
13:00 - 13:45 aktivity při malé potřebě spánku
13:45 – 14:00 pohybová chvilka, zdravotní cvičení
14:00 – 14:30 hygiena, svačina
14:30 – 16:30 odpolední program, volné hry, indiv. činnosti

Hra
Spontánní hry probíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém
poměru se zřetelem na individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či
kolektivní práce učitelky s dětmi, vycházející z potřeb a zájmů dětí, při vzájemném
propojení jednotlivých vzdělávacích oblastí – citové, sociální, smyslové, poznávací a
estetické.

Sledování televize
Sledování TV je zařazeno nepravidelně, dle vhodnosti pro tematický celek, který vychází
z ŠVP.
Pohybové aktivity
Při tělovýchovných chvilkách dbají učitelé zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí,
upozorňují na případná nebezpečí, zajišťují soustavnou pomoc při cvičení, bývají na
nejrizikovějším místě. Ve třídě zařazují jen takové aktivity, které omezený prostor dovolí.
Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:
- denně zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry
- pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
při spontánních hrách a pohybu venku

Pobyt venku
Zpravidla 2 hodiny denně dopoledne (dle počasí).
V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce na školní zahradu. Zahrada je vhodná
jak ke sportování, tak ke vzdělávání.
Pobyt venku se neuskutečňuje při teplotě nižší než - 10 st., při silném větru, dešti a při
inverzi.
Zásady provozu na školní zahradě:
Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí při pobytu venku a dle toho organizují činnosti tak,
aby předcházely úrazům a trvale věnují pozornost dětem. Zahrada je uzavřena, je přehled
o hrajících si dětech. Pro hraní s pískem je určena ohraničená plocha s možností výměny
písku, který vyhovuje hygienickým požadavkům uvedeným ve vyhlášce č. 238/2011Sb. Před
ukončením pobytu venku uklidí učitelka s dětmi veškeré vybavení a zakryje pískoviště.
Pro pobyt venku je využíváno i nejbližší okolí MŠ. Při vycházkách učí pedagogické
pracovnice děti chodit ve dvojicích, učí bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku vždy vpravo,
dbají na bezpečné přecházení vozovky, kdy má přednost přechod se světelnou signalizací,
dále označený přechod pro chodce. Používají dopravní terčík a výstražné vesty.
Kde není chodník, chodí po pravé krajnici.
Pokud jde se skupinou pouze jedna osoba, jde vzadu, aby měla neustálý přehled o celé
skupině.
Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě.
Při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska
bezpečnosti a trvale předchází možnosti úrazu dětí.
Při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. Je
přítomna v šatně do odchodu posledního dítěte.
Při pobytu venku jsou využívány činnosti řízené i spontánní:
- Sezónní činnosti
- Tvořivé, praktické činnosti
- Pohybové a sportovní hry
- Turistika
- Jízda na dětských dopravních prostředcích
Údržba školní zahrady:

1X ročně je prováděna odborná revize tělovýchovného nářadí na školní zahradě.
Pískoviště je zajištěno sítí, která zamezuje přístupu zvířat a náhodnému znečišťování.
Před činností dětí je síť odkryta.
Pedagogický pracovník provede kontrolu pískoviště, zda se v něm nenachází předměty,
které by mohly děti ohrozit. Současně provede kontrolu travnatých ploch.
Kontrola se zaměřuje i na technický stav hřiště. Závady hlásí pedagogický pracovník
školnici, nebo učitelce pověřené vedením MŠ.
Dle potřeby je zajištěno sekání trávy.

Odpočinek
K odpolednímu odpočinku slouží všechny třídy. Zde denně provozní zaměstnanci připravují
lehátka, která po odpočinku opět uklízí do odděleného prostoru. Odpočinek a spánek
vychází z individuálních potřeb dítěte. Pro děti s nižší potřebou spánku jsou nabízeny
alternativní doplňkové aktivity.
Stravování
V mateřské škole je pouze výdejna. Stravu dovážíme ze školní jídelny v budově ZŠ, Tyršova
95, Dub nad Moravou.
Pokud je dítě přítomno v MŠ v době stravy, vždy se stravuje.
8:30 – 9:00
11:30 – 12:00
14:00 – 14:30

dopolední svačina
oběd
odpolední svačina

Polévku a jídlo vydává zaměstnanec výdejny. Při obědě děti ve dvou starších odděleních
používají příbor.
Otužování
Zhodnocení individuálních potřeb probíhá vždy ve spolupráci s rodiči dítěte, lékařem, který
dítě registruje s ohledem na samotné dítě v souvislosti s jeho aktuálním zdravotním
stavem.
Používané způsoby : -oplachování obličeje studenou vodou
- dechová cvičení, individuální rekondiční cvičení
-ozdravné procházky v přírodě, výlety

Pitný režim
Ve třídách jsou dětem k dispozici po celý den tekutiny. Každé dítě má svůj hrníček. Na
přijímání tekutin dohlížejí učitelky. Nápoje jsou dle potřeby doplňovány. Při pobytu na
školní zahradě děti používají "pítko" napojené na pitnou vodu

IV.

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

Pravidla větrání, podle akutního stavu ovzduší:

-

Ráno před příchodem dětí – intenzivní větrání
V průběhu dne krátké, ale intenzivní
Během odpoledního odpočinku

Teplota vzduchu:
Prostory určené ke hře jsou vytápěny na 20st. až 22 st.
Kontrolu teploty zajišťuje provozní pracovnice.
Osvětlení
Třídy i herny jsou dostatečně osvětleny denním i umělým světlem podle Vyhlášky 106.
Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích. Ochranu před oslněním zajišťují
v oknech žaluzie.
V.

Zásobování pitnou vodou

Vodu odebíráme z obecní vodovodní sítě.

VI.

Způsob zajištění výměny a skladování prádla

Výměna a praní prádla
- Lůžkoviny jednou za tři týdny
- Ručníky jednou za týden, nebo v případě potřeby
Praní prádla zajišťuje mateřská škola sama. Špinavé prádlo provozní pracovnice sesbírá a
odnese do prádelny k praní. Teprve potom ve třídách převléká. Špinavé a čisté prádlo se
nesmí křížit. Skříně na ložní prádlo se pravidelně větrají a 1x měsíčně dezinfikují.
VII.
Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá provozní
pracovnice. Zároveň zodpovídá za nákup a evidenci čisticích prostředků a za jejich správné
použití.
Způsob a četnost úklidu a čistění
Denně
- Setře na vlhko:všechny podlahy, nábytek, okenní parapety, madla splachovadel, kryty
topných těles,
- Vynášení odpadků
- Vyčistění koberců vysavačem
- Za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel, záchodových mís
a WC sedátek
- Setření podlah a povrchu nábytku vodou s desinfekčním prostředkem
- Celkový úklid všech prostor školy
Týdně
- Omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů
- Umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů
- Kliky všech dveří otřít na vlhko s dezinfekčním prostředkem
2X ročně
- Umytí oken včetně rámů
- Umytí svítidel

-

Celkový úklid všech prostor školy s použitím dezinfekčních přípravků

Malování
- Třídy mateřské školy se malují 1x za tři roky
- Prostor výdejny – ročně

Dub nad Moravou : 31.8 2021

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

