PROVOZNÍ ŘÁD MŠ
školní rok 2016/2017
/zpracováno podle zákona č. 258/2000 Sb. a o změně některých souvisejících předpisů/

I. Údaje o zařízení
Základní škola a Mateřská škola Tochovice, příspěvková organizace
Tochovice 165
Tochovice
262 81
Tel. 318 68 27 09
E-mail: tochovice.ms@seznam.cz
Webové stránky: www.zstochovice.cz
Zřizovatel

OÚ Tochovice

Ředitel školy

Mgr. Jiří Sladovník

Zástupkyně ředitele pro MŠ

Bc. Pavla Vitišová

Typ MŠ

celodenní - 1 třída

Stanovená kapacita školy

55 dětí

Provozní doba

6,30 - 16,00 h

II. Režimové požadavky
Nástup dětí do MŠ

6,30 - 8,00 h

Vyzvedávání dětí

12,00 - 12,20 h
14,15 - 16,00 h

Činnosti řízené pedagogem

Třída - Lvíčata

Pohybové aktivity

pohybové chvilky v průběhu celého dne, ranní cvičení,

9,20 - 9,40 h

dostatek pohybu při hrách a pobytu venku
vybavení - lavička, žíněnka, míče, stuhy, šátky, obruče, barevné
kroužky, kužele, kvádry, owerbaly, švédská bedna,
balanční dráha, tunely, ribstole ...
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Pobyt venku

9,45 - 11,45 h
14,45 - 16,00 h - dle počasí/ hlavně v letních měsících/
pobyt na zahradě je střídán s poznávacími vycházkami do okolí
MŠ, na zahradě MŠ si děti hrají volně (hry s přírodninami,
stavby domečků, pohybové hry a sportovní aktivity
vybavení zahrady - pískoviště - 2x, skluzavka, houpačka,
houpací kláda, pružinové houpačky, altán,
vláček, velká sestava průlezek a skluzavek, malá
sestava se skluzavkou
hračky pro děti na zahradě - míče, auta, lopatky, bábovky,
kočárky, panenky, ...
OÚ zajišťuje sekání zahrady a další údržbu

Odpočinek a spánek

12,15 – 13,45 h (ložnice - stabilní, větraná)
pyžama si děti po spaní skládají na postýlky a stelou peřinky

Stravování

příprava stravy – vlastní ve školní kuchyni

Podávání svačin

8,45 - 9,00 h
13,45- 14,00 h
dopolední svačina - děti se obsluhují samostatně, učitelka
pomáhá dětem s hrnečky s pitím, svačinu
na servírovací vozík připraví kuchařka
odpolední svačina - rozdává kuchařka, děti si chodí samostatně
pro přídavky

Oběd

11,20 - 12,00 h
časový odstup jídel je vyhovující

Pitný režim

na servírovacích stolech mají děti vlastní hrnečky, na požádání
jim paní učitelka nalévá čaj/vodu, větší děti si mohou nalít
samostatně

Otužování dětí

vzduchem, vodou, sluncem, plavecký výcvik Příbram,
každodenní pobyt dětí venku

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla

lůžkoviny

1x za měsíc

- školnice

ručníky

1x za 14 dní

- školnice
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pyžama

1x za 14 dní

- perou rodiče

lůžkoviny a ručníky pere školnice - v případě znečištění/počůrání/ - rodiče
čisté prádlo se skladuje ve skladu prádla
špinavé prádlo se odkládá k pračce

IV. Zabezpečení budovy
Budova školy je trvale uzavřena. Rodiče i ostatní příchozí jsou po zazvonění pouštěni dálkovým
otevíráním ze třídy Lvíčat, kde paní učitelky prostřednictvím monitoru vidí, komu otevírají. Budovu
školy v 16,00 h uzamyká paní učitelka, která odchází poslední.
Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy
zajištěna kontrola přicházejících osob; při odchodu dětí z budovy pedagogy podle plánu dohledů.
Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich
návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou
všechny vchody do budovy trvale uzavřeny s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně
otevíratelné.
Dohled nad dětmi je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.
.

V Tochovicích 25.8.2016

Bc. Pavla Vitišová
zástupkyně ředitele školy

……………………………….
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