Provozní řád mateřské školy Solenice
Předmět vymezení: Základní škola a mateřská škola Solenice
Právní subjektivita
I.

Údaje o zařízení:
Adresa

Solenice 37

telefon: 318 694 348

Provozovatel

Obec Solenice

Odpovědná osoba

Kovářová Dagmar – ředitelka

IČO 42731992

Čedíková Vladimíra – učitelka
Typ zařízení

celodenní provoz

Stanovená kapacita 20 dětí, zapsáno 20 dětí
1 třída
Věkové složení: od 2 do 6 /7/ let
Provozní doba od 6:30 hod. do 16:00 hod.
II.

Režimové požadavky
Nástup dětí

do 8:00 hod., v případě alternativní docházky do 10:00 hod.

Spontánní hra

frekvence: podle potřeb dětí, věku, naladění, atmosféry ve třídě zaujatosti
Zařazení v režimu: 6:30 – 8:30 hod. ranní hry
14:30 – 16:00 hod. odpolední hry
další zařazení při pobytu venku, po řízené činnosti, při špatném počasí

Činnost dětí řízené pedagogem

od 9:20 – 9:40 hod. se všemi skupinami

Individuálně – ranní a odpolední hry
Pohybové aktivity

podmínky: omezený prostor třídy, vlastní zahrada, k dispozici dětské
hřiště, tělocvična
vybavení: standartní
druh pohyb. aktivit: přirozená, zdravotní cvičení, pohybové, závodivé
hry, hry s náčiním
frekvence zařazování: průběžně, součástí všech činností vždy po
sedavém zaměstnání

Pobyt venku

pozemek: vlastní zahrada, hřiště, pískoviště, tělocvična
-

údržbu zahrady zajišťuje škola ve spolupráci s majitelem objektu
údržba podle stavu zahrady a ročního období (4x – 5x za rok)

pobyt venku: 10:00 – 11:30 hod. (v létě od 9:00 – 11:00hod.)
odpoledne od 14:00 hod. do ukončení
délka pobytu: od 1,5 hod. až 2,5 hod. denně

způsob využití: k pohybu, seznamování s přírodou, hře s přírodninami,
k dopravní výchově, seznamování se s okolím, pohorování lidí, strojů…
Odpočinek, spánek zařazení: po obědě od 13:00 – 14:30 hod.
individuální potřeby dětí: starší děti pouze odpočívají
zařazení: ložnice (připravíme), lůžkoviny po spaní větrají při otevřeném
okně, pyžama uložena
Stravování

příprava stravy: není vlastní kuchyně
Stolování: svačina od 9:00 – 9:20 hod. připravena, přídavky – děti se
obslouží
oběd: 11:40 – 12:30 převoz obědů z kuchyně DD do MŠ
odpolední svačina 14:45 – 15:00 hod.

Pitný režim

druh nápojů: čaj, limonády, šťávy, ovocné džusy, mléko, kakao
příprava: vždy čerstvé, doplňování dle potřeb dětí
způsob obsluhy: čaj uvaří pí uč., ostatní donáší kuchařka z DD
poskytování: i mimo svačin a oběda, podle potřeb dětí, zejména v letních
měsících a teplých dnech

Ozdravná opatření: způsob: ranní filtr – v období zvýšené nemocnosti
Kontrola výskytu vší – 1x za měsíc
Otužování – vzduchem
III.

Způsob nakládání s prádlem
Výměn prádla

druh:

ručníky 1x týdně
lůžkoviny 1x za tři týdny
pyžama 1x za 14 dnů

Způsob praní prádla ručníky, pyžama, lůžkoviny – rodiče, vychovatelky
Způsob manipulace, skladování

zajišťuje pí učitelka

IV. Větrání a vytápění větrání okny s ventilací a žaluziemi, /dle potřeby/, vytápění dálkovým
topením,
V. Osvětlení denní, umělé osvětlení v dostatečném množství pro pracovní prostor
VI. Zásobování pitnou vodou pitná voda /vodovod/
teplá voda z kotelny OÚ
VII. Požadavky na hygienicko-epidemický režim denní úklid / plochy stírané na vlhko, vysátí
koberce, úklid toalet a umývárny/
týdenní úklid /celkový úklid všech prostor včetně
dezinfekce/
Manipulace s odpadky třídíme denně odpad do kontejnerů, které jsou pravidelně vyváženy
V Solenicích 27. 8. 2015

Mgr. Dagmar Kovářová
ředitelka školy

