Provozní řád mateřské školy
Pěnčín 62, příspěvková organizace
Dle Zákona č.258 / 2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů.

1. Údaje o zařízení
Mateřská škola Pěnčín 62, příspěvková organizace
IČ: 70 98 26 43
Tel. MŠ: 483 390 487, mobil: 728 813 829
Tel. ŠJ: 483 397 036
MŠ s celodenním provozem, provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin
Kapacita: 80 dětí
Předškolní zařízení sdružuje: mateřskou školu, jídelnu MŠ a ZŠ

2. Režim dne:

Děti z 1. a 2. oddělení

06.30- 08.00
08.00- 08.40
08.40- 09.00
09.00- 09.30

příchod dětí, přivítání, volné hry
řízené hry, ranní cvičení
hygiena a svačina
vzdělávací program dle ŠVP (zde se prolínají
všechny výchovy)

09.30-11.30

pobyt venku (ven se nechodí
pouze při silně mrazivém či deštivém počasí)

11.30- 12.15
12.15- 14.10

hygiena, oběd, odchody dětí po obědě
hygiena, převlékání do pyžamek, odpolední
spánek či odpočinek
hygiena a svačina
volné hry dětí ve třídách, za příznivého počasí
pobyt venku. Dbáme na častý pobyt dětí venku
v okolí MŠ nebo na školní zahradě.

14.10- 14.30
14.30 - 16.30

Režim dne:

Předškolní děti

06.30- 08.00

příchod dětí, přivítání, volné hry

08.00- 08.40

řízené hry, ranní cvičení (každý čtvrtek
cvičení v tělocvičně ZŠ)

08.40- 09.00

hygiena a svačina

09.00- 10.00

vzdělávací program dle ŠVP zde
prolínají všechny výchovy)

10.00-12.00

pobyt venku (ven se nechodí
pouze při silně mrazivém či deštivém
počasí)

12.00- 12.40

hygiena, oběd, odchody dětí po obědě

12.40- 13.15

hygiena, příprava matrací na odpolední
odpočinek, odpolední odpočinek

13.15 -14.00

odpolední zábavné a zájmové činnosti

14.00 -14.30

hygiena a svačina

14.30 - 16.30

volné hry dětí ve třídách, za příznivého
počasí pobyt v okolí MŠ nebo na školní
zahradě.

3. Stravování
Malé a prostřední děti se stravují ve svých třídách – prostřední děti si nádobí
roznáší a odnáší samostatně, malým dětem se o jídlo i nádobí stará paní
kuchařka.

Předškoláci se stravují ve školní jídelně, kde mají svůj prostor. Nádobí si odnáší
samostatně a již používají příbor. Mají zde možnost seznámit se s chodem
stravování ve školní jídelně, kam budou chodit do 1. třídy ZŠ.
Pitný režim:
Děti mají během dne možnost kdykoliv se napít, nápoje (čaj popřípadě džus a
vodu) mají vždy na přístupném místě. Kelímky, z kterých pijí samostatně
odkládají na určené místo. Nápoje doplňuje paní kuchařka. Na pobyt venku
v teplém počasí se nosí voda s sebou. Mléčné nápoje děti dostávají k svačině.

4. Otužování
Denně se děti otužují na čerstvém vzduchu, přiměřeně se oblékají na pobyt
venku, často se větrají třídy, častý pobyt na čerstvém vzduchu

5. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla:

-ručníky 1xtýdně
-pyžama 1xtýdně
-lůžkoviny 1x za 3 týdny

Způsob praní prádla:
Prádlo pere paní domovnice o víkendu v pračce, která je umístěna
ve skladu. Špinavé prádlo je uložené v igelitovém pytli. Čisté prádlo
je vymandlováno a uloženo do uzavřených skříní ve skladu prádla.
Pyžama si rodiče nosí každý pátek vyprat domů.
6. Způsob a četnost provádění úklidu
Viz. pracovní náplně školnice, domovnice a uklízeček.
Popelnice se vyvážejí každý týden.
7. Režim pískoviště
Pískoviště je zakryté ochrannou prodyšnou plachtou, písek je měněn
1x za 1-2 roky (dle potřeby)
V Pěnčíně dne 30. 8. 2019

Hana Pešková, ředitelka MŠ

