Příloha pro školní rok 2016/2017

ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
IV. Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je od 6,30 do 16,00 hodin.
Děti obvykle přichází do mateřské školy do 8 hodin. Podle individuální potřeby mohou přivést
rodiče dítě i v jinou dobu v průběhu dne, vždy však po dohodě s učitelkou.
Mateřská škola má k dispozici dvě třídy. V letošním školním roce 2016/2017 je otevřena pouze
jedna třída (Lvíčata) s celodenním provozem vzhledem k zapsanému počtu dětí. Ve školním roce
2016/2017 je to 25 dětí.
Pedagogickou činnost zajišťují 2 učitelky, obě učitelky pracují na plný úvazek.
Počty dětí ve třídách
Ve třídě Lvíčat je zapsáno 25 dětí. Tato třída je z hlediska věku heterogenní.

Pobyt venku
Oblékání dětí zajišťují paní učitelky. K dispozici je také uklízečka, které s oblékáním v případě
potřeby vypomůže. Na vycházku odchází obě paní učitelky.
Ven odchází děti každý den po hlavní výchovně vzdělávací činnosti. Střídají se volné hry na
zahradě MŠ a vycházky do okolní přírody. V případě nepříznivého počasí (hustý déšť) zůstáváme
v budově.
Spánek
V době od 12,00 h do 12,15 h odchází domů děti, které si rodiče potřebují vyzvednout po obědě.
Ostatní děti odpočívají v ložnici (třída Koťátek). Paní učitelky dětem předčítají pohádku.
Rodiče si vyzvedávají děti od 14,15 do 16,00 hodin.
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.
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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

Mgr. Jiří Sladovník

Bc. Pavla Vitišová

ředitel školy

zástupkyně ředitele školy
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