Mateřská škola Cvrčovice
Provozní řád MŠ
Č. j.: MŠK 117/2016
Spisový znak: SZ
Změny:

Účinnost od: 1. 9. 2016
Skartační znak:

I. Informace o zařízení
Název školy: Mateřská škola Cvrčovice
Adresa školy: 273 41 Brandýsek, Sokolská 230
Telefon: 312 283 770
IČO: 750 31 086
Ředitel: Martina Stiborová
Zřizovatel: Obec Cvrčovice
Typ MŠ: s celodenním provozem
Kapacita školy: 27 dětí
Provozní doba školy: 6,45 – 16,30 hodin
Mateřská škola se pro další aktivity nevyužívá.
Mateřská škola doplňuje přirozenou výchovu v rodině, plně respektuje výchovné
zaměření rodiny. Plně respektuje Úmluvu o právech dítěte. Program péče o dítě vychází
z demokratických principů, opírá se o pedagogické, psychologické a hygienické normy
péče o dítě předškolního věku. Zabezpečuje zdravý fyzický, psychický a sociální rozvoj
dítěte, jejich spokojené prospívání v souladu s jejich přirozeností.
II. Režimové požadavky
Režim dne je stanoven, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám
dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.
a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou
povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají
celý den, prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí.
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne
formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a
zájmů dětí
d) Pohybové aktivity:
denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechové)
průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9,45 – 11,45 hod.,
odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co
nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti a při
inverzích.
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahradu, dětské hřiště u školky,
vycházky do okolí.
Zahrada je pravidelně sekána a udržována. Písek v pískovišti pravidelně vyměňován a
pískoviště je zakryto prodyšnou plachtou. Průlezky a zařízení zahrady je každoročně odborně
kontrolováno. Při vycházkách je využívána pomoc nepedagogické pracovnice, aby byla
zajištěna bezpečnost dětí.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a
pohybovou aktivitou.
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají
všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí
náhradní aktivity (klidné hry). Lehátka denně připravuje a uklízí školnice.
g) Stravování:
škola má vlastní školní jídelnu. Jídlo se podává 3x denně v pravidelných intervalech.
svačiny se podávají v době od 8,45 do 9 hodin, odpoledne od 14,30 do 14,45 hodin –
děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství ovoce a zeleniny i
druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
obědy se podávají v11,45 hodin, polévka je servírovaná, hlavní jídlo si děti
vyzvedávají u okénka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě používají dle
možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené dítě odnese ubrousky do
koše – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhají dle
potřeby učitelky.
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v jídelně tekutiny v nerezové konvici,
v kelímkách, ze kterých si mohou samy nalévat (zajišťuje školnice). Učitelky vedou děti
k pití, konvici doplňuje školnice vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy,
vitamínové nápoje.
i) Otužování:
pravidelné větrání třídy
vytápění školy je redukováno termostatem, který je nastaven na přiměřenou teplotu
dostatečný pobyt venku
kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo
j)Výměna lůžkovin
výměna lůžkovin se provádí 1x za čtrnáct dní- dle potřeby i dříve
výměna ručníků jedenkrát týdně nebo dle potřeby ihned
výměna pyžam 1x týdne, nebo dle potřeby
Praní prádla zajišťuje firma Střesková Kladno. Skladování prádla-v uzamykatelných skříních
je zde větráno – samostatná místnost. Skladování lehátek- v odděleném prostoru ve třídě.
k) Úklid
-

denní úklid-denně je škola vytírána na vlhko, luxována, prach je stírán vlhkým hadrem
generální úklid- mytí oken 1x za čtvrt roku zároveň s praním záclon

nábytek se omývá a leští 1x za měsíc
dezinfekce- provádí se denně na WC, umyvadlech, hřebenech dětí
odpadky- shromažďují se v PVC filtrech, dávají do popelnic a každý týden se odvážejí
tekutý odpad je vyléván do výlevky

-

l) Ostatní
-

-

voda- je čerpána z vodovodního řádu, je pravidelně kontrolována firmou VEOLIA.
veškeré odpadní vody jsou svedeny do jímky, která je vyvážena dle potřeby.
teplota vzduchu- nesmí klesnout pod 18 stupňů C. Průměrná teplota je mezi 20 až 22
stupni C. Nejvyšší teplota by neměla přesáhnout 26 stupňů. Okna jsou opatřena
žaluziemi. V mimořádně chladných dnech může teplota klesnout na maximálně jeden
den na 16 stupňů C.
osvětlení- škola je vybavena zářivkami, zajišťují dostatečné osvětlení všech prostorů
školy.

Pracovní podmínky- práce ve výškách na 1,5m je prováděna pod dohledem další osoby.
Na práci s chemickými přípravky a se saponáty se používají gumové rukavice a osobní
ochranné prostředky, které se pravidelně kontrolují a vyměňují.
Prostorové podmínky- v celém objektu je ZÁKAZ KOUŘENÍ.
Před ukončením pracovní doby zkontrolují zaměstnanci zda jsou vypnuty všechny elektrické
přístroje, zavřena voda. Zabezpečí školu proti vniknutí cizí osoby zapnutí alarmu, který je
napojen na hlídací agenturu PCO Horský.
Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016

Seznámeny s provozním řádem dne 31. 8. 2016

Cvrčovice dne 31. 8. 2016

………………………………….

ředitelka školy

