Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín,
příspěvková organizace
Jestřabí 78, 763 33

Provozní řád mateřské školy
Údaje o zařízení
Adresa: Mateřská škola Jestřabí, okres Zlín,příspěvková organizace
Telefon: 577336023
IČO:70991847
Odpovědná osoba: Fojtíková Jarmila
Provozovatel: Obec Jestřabí
Zaměstnanci: Mgr. Kateřina Šuráňová učitelka
Spáčilová Marie – školnice
Marková Ivana – vedoucí školní jídelny a uklizečka
Mudráková Ivana – kuchařka
Popis zařízení
Typ: Mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita : 35 dětí
Počet zapsaných dětí: 28
Počet tříd: 1( Sluníčka a Berušky)
Věkové složení dětí: 3-7 let
Provozní doba:6.30-15.30
Režimové požadavky:
Režim dne je dostatečně pružný a přizpůsobený požadavkům dětí, děti mají možnost
neúčastnit se společných činností .
Příchod dětí:
Příchod dětí do mateřské školy je od 6.30 – 8.00hod – podle potřeb rodičů, pozdější příchody
dětí lze předem dohodnout s p. učitelkou ve třídě. Rodiče jsou povinni přivést dítě do třídy a
osobně ho předat p.učitelce. Při vstupu do mateřské školy je uplatňován adaptační režim
individuálně přizpůsobený jednotlivým dětem
Spontánní hry:
Spontánní hry dětí probíhají od příchodu do pobytu venku a po odpoledním odpočinkuprobíhají celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se
zřetelem na individuální potřeby dětí
.
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem)
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální činnosti, skupinové či kolektivní práce
učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.

Pohybové aktivity:
Zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační),
pohybové hry, pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti. Dostatek pohybu při pobytu
venku (na zahradě, hřišti nebo vycházkách do přírody)
Pobyt venku:
Doba pobytu venku je minimálně 2 hodiny denně (lze ji upravit s ohledem na venkovní
teplotu, případně vynechat při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách) a to
dopoledne od 9.30 hod do 11.30 hod a odpoledne (hlavně v jarních a podzimních měsících)
po odpočinku do odchodu dětí domů.
V letních měsících se činnosti dětí přesouvají co nejvíce ven.
Pobyt venku se neuskutečňuje : při mrazu pod -10st., při silném větru, dešti a při inverzích.
Pobyt venku se uskutečňuje převážně na školní zahradě, ve sportovním areálu, v lese,
popřípadě vycházky v okolí MŠ – náplní pobytu venku jsou spontánní i řízené činnosti vždy
s poznávacím cílem a pohybovou aktivitou.
Údržbu školní zahrady – 1x za 14 dnů posekání trávníku
(v létě dle potřeby), zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování pískoviště.
Odpočinek spánek:
Vychází s individuálních potřeb, po obědě cca – 40 minut odpočívají všechny děti při čtení
pohádky, při relaxační hudbě, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a odcházejí do
vedlejší třídy, kde jsou jim nabízeny náhradní aktivity ( didaktické hry, společenské hry atd.)
Lehátka denně připravuje školnice .
Stravování
Strava podávaná dětem je připravena ve školní kuchyni MŠ, dětem je podávána
Ranní přesnídávka 8.15 – 8.30 hod.
Odpolední svačina 14.15 – 14.30
Kuchařka připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin a děti se samy obsluhují a po
svačině odnášejí nádobí na místo tomu určené.
Oběd se vydává od 11.30 – 12.00 hod. polévku nalévá ved.škol.kuchyně a hlavní jídlo chystá
na talíře kuchařka , děti mají právo žádat si o množství, při obědě používají starší děti příbory,
po obědě si po sobě uklidí nádobí a utřou stolečky. Nejmladším dětem pomáhá dle potřeby
paní učitelka nebo starší děti.
Pokud je dítě přítomno v době podávání jídla stravuje se vždy.
Pitný režim:
Děti mají každý den k dispozici dostatek tekutin v konvici,ze které si mohou samostatně
nalévat do sklenic připravených na kuchyňském okénku. Po použití je p. kuchařka umyje.
Nápoje připravuje p. kuchařka a také je obměňuje (čaje,ovocné šťávy,vitamínové nápoje)
Vytápění budovy: Plynový kotel
Teplota vzduchu: Denní místnosti 20 – 22 C
Kontrola teploty: Pomocí nástěnných teploměrů
Větrání: Pravidelně během celého dne, před odpočinkem dětí intenzivnější vyvětrání.
Osvětlení: Využíváme denního osvětlení i umělého osvětlení
Okna jsou chráněna žaluziemi pro regulaci denního osvětlení.

Zásobování pitnou vodou
Zdroj: Veřejný vodovod
Kontrolu pitné vody pravidelně provádí pracovník Veolie
Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna lůžkovin: Jednou za 21 dnů
Výměna ručníků: Jednou za týden nebo v případě potřeby ihned
Praní prádla: Perou rodiče,kteří jsou poučeni o praní a předávaní prádla školnici
Manipulace s prádlem: Použité lůžkoviny se dávají do igelitového pytle a předávají rodičům
Pro každé dítě je samostatný pytel na lůžkoviny
Po vyprání předávají rodiče v čistém igelitu lůžkoviny školnici
Lůžkoviny a ručníky jsou uloženy uzavřené skříni určené pro
skladování čistého prádla
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denní úklid: Setření na vlhko všech podlah, nábytku,krytů topných těles, okenních parapetů,
klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem
Za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umyvadel,
záchodových mís, sedátek na záchodech
Týdenní ,celkový úklid: Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn, dveří, na záchodech
Dezinfikování umyvadel,záchodů a stěn
Minimálně třikrát ročně umytí oken, včetně rámů a svítidel
Dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy
Jednou za tři roky malování v případě potřeby ihned
Přípravky používané k dezinfekci: Savo, domestos, sanitol, medium
Deratizace a desinsekce: Jedenkrát ročně a dle potřeby
Manipulace s odpady: Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených nádob, umožňujících
snadnou sanitaci
Lékárnička : Umístěna v kanceláři, je přenosná a ve skladu zeleniny
Ošetření při úrazech a náhlém onemocnění: Okamžitě uvědomit rodiče
Rychlá pomoc 112 , 155
Evidence a registrace úrazů: Kniha úrazů
Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1.9. 2016
Fojtíková Jarmila
Ředitelka MŠ

