PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLKY
Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy
Zpracováno podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů a
jinými souvisejícími normami.
Údaje o zařízení
Mateřská škola Oldřiš, okres Svitavy
Oldřiš 48
569 82 Borová u Poličky
IČO: 70995176
statutární zástupce: Věra Rensová, ředitelka
telefon: 461 747 145
e-mail: msoldris@unet.cz
Zřizovatel:
Obecní úřad Oldřiš
IČO: 00277070
telefon: 461 747 117
Typ zařízení: Mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita: 25 dětí
Provozní doba: 6,30 - 16,00hod.
Využití zařízení pro jiné aktivity: v čase mimo provozní dobu MŠ
-společné akce pro rodiče
-schůzky rodičů
školní jídelna –
stravování žáků a učitelů základní školy
stravování cizích strávníků
Režimové požadavky:
Nástup dětí: 6.30 – 8.00hod. po dohodě i podle potřeby rodičů, lze přijít i v pozdějším čase
Spontánní hra a činnost řízená pedagogem:
dopoledne:
6.30 – 9.45hod., v průběhu je zařazena řízená individuální činnost nebo řízená činnost s malými
kolektivy, ostatní děti mají možnost spontánní hry
6.30 – 9.15hod.spontánní činnost, následuje do 9.45hod.řízená kolektivní činnost
9.45 – 11.45hod. pobyt venku
odpoledne:
po odpoledním odpočinku následují spontánní hry a individuální činnosti
Pohybové aktivity:
jsou dětem umožněny v rámci spontánní činnosti v průběhu celého dne a při pobytu venku.
v prostorách MŠ - rehabilitační skákací míče, žíněnky, švédské lavičky, strachový pytel, skluzavka,
trampolína
v prostorách zahrady - průlezka, pískoviště, houpačka, hrazdy, pérové houpačky, kolotoč
volné aktivity dětí – míče, švihadla, padák
sezónní činnosti - zima – bobování, sáňkování, hry na sněhu
Pobyt venku:
po celý rok je využívána oplocená školní zahrada, hřiště za MŠ a okolní příroda
údržba zeleně:
 trávník je sekán v rozmezí 10 – 14 dnů
 keře a stromy jsou každé jaro prořezány podle potřeby
čas pobytu:
 dopoledne: 9.45 – 11.45hod.

 odpoledne: 15.00 – 16.00hod. – podle počasí a podmínek
způsob využití: viz pohybové aktivity
Odpočinek a spánek:
Během dne mají děti kdykoliv možnost odpočinku v odpočinkovém koutku. Po obědě děti odpočívají
na matracích, které jsou označeny jménem dětí, nechávají se rozestlány na provětrání do druhého dne.
Pyžama zůstávají rozložena na matracích; ráno před příchodem dětí se uklízí do vymezených prostor.
Stravování:
 kuchyň mateřské školy je umístěna v budově MŠ v přízemí, jídlo do třídy je dopravováno
výtahem;
 svačina je podávána od 8.15hod. děti se samy obslouží, vyberou si svačinu z připravených
táců;
 oběd: 11.45 – 12.15hod.
 svačina:14.15 – 14.45hod.
Pitný režim:
 v kuchyňce u třídy mají děti k dispozici nerezovou várnici, s kohoutkem, tam si
o samy nalévají nápoje, po vypití použitý hrníček vypláchnou tekoucí vodou;
 druh nápojů: čaje, ovocné čaje slazené cukrem, medem ovocné šťávy;
 nápoje podle potřeby doplňuje domovnice;
 stejný režim je i v případě letního pobytu venku na zahradě;
Otužování :
 vytápění školy je od 1.9.2004 plynové; nová budova mateřské školy umožňuje
 větrat odklopením dveří na balkon, ventilacemi;
 korigování oblečení dětí při změnách počasí
 pobytem venku
 každý rok probíhá plavecká výuka – 10 lekcí
Způsob nakládání s prádlem
 výměna prádla:
o lůžkoviny: 1 x za měsíc, v případě potřeby ihned
o ručníky: 1 za týden a dle potřeby
 praní prádla: pračka v MŠ
 manipulace s prádlem: špinavé prádlo není nikde skladováno, je hned práno v mateřské škole;
 čisté ložní prádlo i ručníky jsou skladovány ve skříni
Úklid:
 denně setření podlah na vlhko
 denně stírání okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik, u koberců čištění
vysavačem
 denně provádět odnášení odpadků
 denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel a záchodů
 nejméně jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikováním
umýváren a záchodů
 3x ročně umytí oken včetně rámů a svítidel
 nejméně 2x ročně celkový úklid všech prostor školy
 malování jednou za dva roky, v případě potřeby častěji
Režim údržby pískovišť:
 oplocení objektu
 zakrytí pletivem nebo vzdušnou fólií – prodyšně, trvale, i když se pískoviště nepoužívá






propařování písku v intervalech 1x za 14 dní, pokud je teplota min. 20°C na 2 – 3hod.
zakrýt pískoviště tmavou folií, potom písek překopat a opakovat propařování
nepoužívat žádné dezinfekční přípravky – riziko alergie u dětí
výměna písku : písek musí být zásadně kopaný, ne plavený, měl by mít atest zdravotní
nezávadnosti

V Oldřiši dne 1.9. 2015

