Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
678 01 Blansko tel., fax: 516499553 e-mail : zssalmova@iol.cz

Provozní řád mateřské školy
Školní rok: 2018/2019

Režim dne:
Přijímání dětí do MŠ: od 6.00 do 8.00 hodin, po dohodě s rodiči i později.
6.00 -

8.40
8.45
9.25
9.35
11.35
11.45
12.30

-

14.35 14.45 14.00 -

9.35 hry a činnosti dětí, individuální a skupinové plnění výchovného programu
s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem a respektování přání a požadavků
dětí, didakticky zacílené činnosti zaměřené na prožitkové a spontánní
učení ve skupinách, frontálně a individuálně
8.45 osobní hygiena
9.00 dopolední svačina
9.35 osobní hygiena, příprava na pobyt venku
11.35 pobyt venku
11.45 osobní hygiena, příprava na oběd
12.30 oběd
14.00 příprava na odpočinek, spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné
potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku
14.45 osobní hygiena
15.00 odpolední svačina
16.30 volné činnosti a aktivity dětí zaměřené především na hry, zájmové činnosti
a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat
na zahradě mateřské školy

Hygienické návyky dodržují děti pod dohledem učitelek.
Pitný režim – celodenní možnost pití (v termosce).
Didakticky zacílené činnosti řízené pedagogem trvají do 20 minut dle zájmu a potřeb dětí,
s přihlédnutím k věku a individuálním zvláštnostem dětí. Probíhají ve skupinách, frontálně
a individuálně.
Příprava na odpočinek, odpočinek a spánek: 12.30 - 14.00 hodin.
Je respektována individuální potřeba aktivního spánku a odpočinku dětí. Dětem s nižší
potřebou spánku je nabídnut náhradní klidný program.

Stravování:
Zaměstnanci školní kuchyně dbají na uplatňování zásad zdravé výživy. V MŠ je dodržován
interval mezi jednotlivými pokrmy (3 hodiny). Děti nejsou nuceny dojídat jídlo. Po celý den
mají děti zajištěn pitný režim.

Dodržování hygieny:
Všichni zaměstnanci dohlížejí na to, aby děti řádně dodržovaly zásady hygieny před a po
jídle, po použití toalet. Dbají na čistotu ručníků a použití mýdla, také sklenice na pitný režim
musí být udržovány v čistotě. Pracovnice školní kuchyně jsou povinny dodržovat sanitární
řád. Lehátka denně připravuje a uklízí uklízečka tak, že nejprve proklepe a ustele lůžkoviny,
nahoru uloží dětem pyžama, aby došlo k provětrání pyžam a lůžkovin. Lůžkoviny jsou
po odpočinku uloženy ve skříních na lůžkoviny, v I. třídě jsou lehátka stohovatelná,
ve II. třídě jsou uložena ve stojanech.
V kabinetě učitelek MŠ je zajištěn oddělený prostor pro dítě, které vykazuje známky akutního
onemocnění. V tomto případě musí být pro dítě zajištěn dohled dospělé osoby.
Nakládání s prádlem:
Ukládání lehátek a lůžkovin je zajištěno v dobře větratelné místnosti. Převlékání lůžkovin: 1x
za 3 týdny, výměna pyžam: 1x za týden, výměna ručníků:1x za týden – zodpovídá uklízečka.
Použité prádlo se ukládá do košů mimo dosah čistého prádla a je odváženo firmou do prádelny.
Čisté prádlo je skladováno ve skříni. Praní ručníků, utěrek a žehlení zajišťují kuchařky
a uklízečka. Pracovní oděvy si zaměstnanci perou sami.

Podmínky pohybové výchovy dětí v MŠ:
1.
2.
3.
4.
5.

Zařazování tělovýchovných chvilek, relaxační cvičení, dechová cvičení.
Využívání náčiní a nářadí pro pohybové aktivity.
Otužování dětí vzduchem.
Pravidelný pobyt dětí venku.
Pobyt venku se neuskutečňuje, pokud panují nevhodné povětrnostní podmínky: silný vítr,
déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod - 10°C, stejně jako vysoké teploty v letních
měsících.
6. Využití školního pozemku a hřiště k tělovýchovným aktivitám.
Učitelky zajišťují odkrytí pískoviště a jeho zakrytí po hře, písek je pravidelně měněn,
prohazován a je prováděna jeho dezinfekce. Po hře v pískovišti je zajištěna možnost očisty –
venkovní umývárna a WC.
Školní zahrada je pravidelně udržována – sečení trávníků, zakrývání pískoviště po celý rok.
Hygienické normy jsou dodržovány.

Čistota prostředí:
V budově musí být udržována čistota a pořádek ve všech místnostech: ve třídách, chodbách,
na WC, kabinetech, skladech, kuchyni, jídelně, kotelně, na půdě, ve sklepě, na školním
pozemku, před budovou školy. Za toto jsou odpovědni zaměstnanci, kteří mají svěřený příslušný
úsek. Režim úklidu je obsažen v pracovních náplních pracovníků. Pedagogičtí pracovníci
udržují pořádek při opuštění třídy MŠ.

Zdravotní prohlídky:
Zaměstnanci jsou povinni absolvovat lékařskou prohlídku při nástupu do zaměstnání,
periodické prohlídky po třech letech, výstupní prohlídku po ukončení pracovního poměru.
Pracovnice ve školní kuchyni jsou povinny vlastnit platný zdravotní průkaz a mít ho stále
při sobě (kopie jsou uloženy v osobních spisech). Každá kuchařka musí mít kurz hygienického
minima a musí prokázat příslušné odborné znalosti.
Lékárničky:
Dle potřeby jsou doplňovány.

Používání přístrojů:
Všichni zaměstnanci jsou povinni se seznámit s návodem na obsluhu školních přístrojů
a strojů, musí být pravidelně školeni BOZP a PO.
Ředitel školy zabezpečuje odborné prohlídky a revize těchto přístrojů ve stanovených termínech.

Závěr:
Všichni pracovníci plněním povinností v tomto provozním řádu přispívají k ochraně veřejného
zdraví a k vytváření správných návyků u dětí.

V Dolní Lhotě dne 31. 8. 2018

Vypracovala: Ludmila Stříbrcká
vedoucí učitelka MŠ

Zaměstnanci mateřské školy svým podpisem stvrzují, že byli seznámeni s provozním řádem MŠ,
který byl vydaný pro školní rok 2018/2019.
Podpisy zaměstnanců:

