Mateřská škola Velké Těšany, okres Kroměříž
Provozní řád
1.Údaje o zařízení:
Název školy: Mateřská škola Velké Těšany
Telefon: 721 129 988
Ředitelka: Božena Adámková
Zřizovatel: Obecní úřad Bařice – Velké Těšany
Typ MŠ: Jednotřídní mateřská škola
Kapacita: 23 dětí
Provozní doba školy: 6:45 – 15:45 hod.
Využití zařízení pro jiné aktivity:
-

Členění budovy: přízemí MŠ, I. patro (kancelář obecního úřadu, knihovna)
Hasičská zbrojnice ve dvoře

2.Režimové požadavky:
-

-

příchod dětí dle potřeb rodičů nejpozději do 8:00hod., pozdější příchod jsou rodiče
povinni předem hlásit
ranní hry: 6:45 – 8:30 hod.
řízené činnosti 9:15 – 10:00 hod.
pohybové aktivity – denně během her nebo řízené činnosti, ranní tělovy. chvilky
pohyb venku 10:00 – 11:15 hod. V letním a zimním období lze délku pobytu venku
upravit s ohledem na venkovní teploty nebo vynecháním při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách (mráz pod -10 °C, smogová situace, vytrvalý déšť).
K pobytu venku využíváme hlavně prostornou školní zahradu, chodíme na vycházky
do okolí obce.
hrové a zájmové činnosti 14:30 – 15:45 hod. – pouze však v herně nebo ve školní
zahradě

3. Podmínky pro režimové aktivity:
1. Vybavení MŠ pro pohybovou aktivitu dětí je dostačující z hlediska náčiní pro
zdravotní cviky a pomůcky k pohybovým hrám.
2. Školní zahradu udržuje pracovník obce (pravidelné sečení trávy a sestřihování živého
plotu) včetně výměny písku v pískovišti.
3. Na školní zahradě je možné hrát různé míčové a závodivé hry, rozvíjet spontánní
pohyb dětí, dále rozvíjet tvořivost při hře s přírodninami a na pískovišti s pískem.
4. Okolí MŠ a venkovské prostředí skýtá množství možností k rozvoji poznáni i
pohybových schopností dětí.
5. Odpočinek – samostatná ložnice, lehátka na spaní mají stálé místo, neskládají se na
sebe, lůžkoviny se zastýlají na lehátkách
3. Stravování
-

-

Mateřská škola nemá vlastní kuchyň, svačiny a obědy se dovážejí ze školní jídelny
Mateřské školy Kvasice. Svačiny připraví a rozdává školnice. Děti si samy sklízejí
nádobí ze stolů. Rodiče platí stavu složenkou nebo způsobem jim vyhovující po
dohodě s ředitelkou MŠ. (účet) Dítě je nutné odhlásit ze stravování den předem nebo
tentýž den do 7:15hod. Pokud tak rodiče neučiní, mohou si oběd vyzvednout v MŠ do
11:30 hod. Následující den je již dítě ze stravy odhlášeno.
Ranní svačina: 8:45 – 9:00hod.
Oběd: 11:30 – 12:00 hod.
Odpolední svačina: 14:15 – 14:30 hod.
Pitný režim – děti dostávají dostatečné množství tekutin o svačinách a obědu. Dále
mají možnost se napít kdykoliv během dne. (Na stolku u dveří do kuchyně mají nápoj
v konvici, samy si nalívají a poté sklenice opláchnou. Pokud tuto činnost nezvládnou,
pomůže jim učitelka nebo školnice).

4. Hygiena:
-

V umývárně je pět umývadel, umístěných 50 cm nad zemí. Je zde směšovač vody,
dětem natéká do umývadel vlažná voda. Každé dítě má svůj ručník na místě
označeném značkou. Na WC jsou čtyři záchodky. V prostorách šatny má každé dítě
označenu svoji skříňku značkou. Šatna je denně řádně větraná.

5.Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
-

Teplota vzduchu v místnosti s trvalou činností je 20-22 stupňů C, toto zajišťuje
plynové vytápění, regulovatelné termostatem (denní kontrola: umístění pokojového
teploměru)

-

Větrání místností – průběh dne, adekvátně k dané situaci, činnosti, meteorologickým
podmínkám
Osvětlení - nově zabudované osvětlení, které odpovídá současným požadavkům.
Ochrana před oslnění (žaluzie v oknech)

6.Zásobování pitnou vodou:
- Z veřejného vodovodu
7.Způsobu nakládání s prádlem:
- Výměna ručníků – 1x za týden, v případě potřeby ihned
- Výměna ložního prádla – 1x za tři týdny
- Výměna pyžama – 1x za týden, v případě potřeby ihned
Praní prádla: Ručníky – školnice v MŠ v automatické pračce
Ložní prádlo – školnice v MŠ v automatické pračce
Vzhledem k tomu, že pračka je zabudována v prostorách kuchyně, praní je proto prováděno
vždy až po výdeji jídel.
Skladování prádla: ve skříni v ložnici
8. Požadavky na hygienicko-epidemiologický režim:
Denní úklid – setření na vlhko všech podlah, nábytku, krytů otopných těles, okenních
parapetů, klik, vynášení odpadků, vysávání koberců
- Týdenní úklid – omytí obkladových krytin na záchodech a dezinfikování umývárny a
záchodů
- 3x ročně umytí oken a svítidel
- 1x za 3 roky malování místností, v případě potřeby ihned.
9. Manipulace s odpadem:
-

Odpad je uskladňován v popelnici, odvoz 1x za 14 dní dle harmonogramu firmy Biopas.
10. Zdravotní péče:
-

Děti přicházející do MŠ musejí být zdravé
Příznaky nemoci oznamuje ředitelka MŠ rodičům telefonicky
Rodiče jsou povinni v případě oznámené nemoci si odvést dítě z kolektivu co nejdříve
S ohledem na zdraví ostatních dětí je nežádoucí, aby rodiče přiváděli do MŠ děti
s nočními teplotami, silným kašlem a rýmou
Rodiče se usilují o to, aby oblíkali a obouvali děti přiměřeně k aktuálnímu počasí.

Byl projednán a schválen na pedagogické radě.
Provozní řád nabývá platnosti dne 1. září 2015

