Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice- příspěvková organizace

Provozní řád – Mateřská škola

Zpracovala: Miroslava Satková, vedoucí učitelka MŠ
Statutární orgán: Mgr. Pavel Gregor, ředitel školy
Směrnice nabývá účinnosti : 1. 9. 2018
I.

Údaje o zařízení

Adresa pracoviště:
Telefon :
Ředitelství školy:
IČO :
Zřizovatel :
Ředitel školy :

Chmelová 2, 747 73 Opava – Vávrovice
553 793 070
553 793 056
70999341
Statutární město Opava
Mgr. Pavel Gregor

Stanovená kapacita MŠ :
Typ :
Provozní doba :

25
mateřská škola s celodenní péčí
6.30 – 16.00

II.

Režimové požadavky

Nástup dětí :
Přímá ped.činnost učitelek:
Spontánní hra
Zařazení v režimu :
Režim třídy :
7.30 - 9.50

9.50 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 - 16.00

Zájmové kroužky :
Pohybové aktivity
• Viz režimové požadavky

individuálně, dle domluvy s rodiči, nejpozději do 8.00
směnný provoz v režimu 6.30-12.45, 9.45-16.00
překrývání směn v rozsahu 3 hodin
6.30 – 7.30

14.30 – 16.00

činnosti dětí řízené pedagogem
ranní hry
didakticky cílené činnosti ( záměrné i spontánní učení
ve skupinách i individuálně ), relaxační, nahodilé situace,
pokusy,činnosti obsahující prvky hry a tvořivé dramatiky,
pohybové aktivity
hygiena, svačina
příprava na pobyt venku
pobyt venku, spontánní činnosti, pohybové aktivity
na školní zahradě, vycházky
hygiena, oběd
hygiena,odpočinek
hygiena, svačina
odpolední spontánní individuální a zájmové činnosti dětí
(hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených
činností), dle počasí činnosti ve třídě , na zahradě,
odchod domů
Plavání dětí předškolního věku

•
•

•

V prostorách herny prováděny pohybové aktivity, řízené a spontánní činnosti
Herna (třída) vybavena tělovýchovným nářadím a náčiním pro předškolní věk, centry
aktivit pro relaxaci, hru se stavebnicemi, dílna, ateliér, domácnost, dramatika,
knihovna, průběžně doplňováno vhodnými pomůckami pro aktivity dětí. Herna je
vybavena skládacími lůžky pro odpočinek.
Zahrada vybavena 2 palisádovými pískovišti, hrazdou, houpacím můstkem, skákacím
panákem, školním hřištěm, terénními nerovnostmi, kamenným hradištěm, zahradním
altánem, sportovními potřebami pro aktivity dětí a dalšími drobnějšími pomůckami ke
hrám a pohybovým aktivitám dětí. K herním činnostem je využívána zpevněná plocha
školního dvora. Sportovní a herní pomůcky jsou uloženy v hospodářské budově
(domečku) na školním dvoře.

Pobyt venku
• K pohybovým aktivitám, řízeným a spontánním činnostem, využíván maximálně
pozemek zahrady, vycházky do okolí, pořádání výletů
• Údržbu zeleně i celkovou údržbu zahrady zabezpečuje provozní pracovnice
v součinnosti s ředitelem školy
• Čas pobytu venku viz. Režimové požadavky, závislý na počasí
• Délka pobytu venku se odvíjí dle situace ( stav ovzduší, nepříznivé klimatické
podmínky)
• Při nepřízni počasí náhradní činnosti v prostorách herny, střídání pohybových aktivit a
spontánních činností
Odpočinek a spánek
• Viz režimové požadavky
• Zařazování tichých a klidných spontánních činností, zaměření na individuální přístup,
potřeby dětí ( děti, které neusnuly)
• Lehátka ukládána do větratelné skříně na lůžkoviny, lůžkoviny větrány, stlány denně
Stravování
• Dovoz stravy ze Zařízení školního stravování Opava, Otická, pracoviště Šrámkova 4
• Strava dovážena v nerezových termonádobách, svačiny hygienicky baleny
• Příprava, výdej stravy prováděn v MŠ – výdejna stravy
• Teplá strava je ohřívána v parní lázni
• Systém podávání stravy – u předškolních dětí samoobslužný
• Doba výdeje stravy viz režimové požadavky
• Časový odstup jednotlivých jídel 2,5 hodiny
Pitný režim
• Závislý na dovozu od 7.00 hodin
• Nápoje v průběhu dne doplňovány
• Druh nápojů: neslazené či mírně slazené čaje, džusy
• Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: samoobslužné podávání dětmi, dle jejich
potřeby, každé dítě svůj hrníček (průběžné oplachování a desinfekce pracovnicí
výdejny)
Otužování
• Vzhledem k individuálnímu zdravotnímu stavu dětí
• Sluncem, vzduchem, vodou

•
•
•
•
•

Frekvence: denně
Zařazení v denním režimu: pobyt venku
Způsob otužování u zdravotně oslabených dětí: přiměřenost oblékání, domluva
s rodiči
Jiný způsob ozdravných opatření: zdravotní cviky, relaxace, přiměřenost větrání
místnosti, dodržování předpisových teplot místností, upevňování a dodržování
hygienických zásad, dezinfekce
Plavecký výcvik předškolních dětí
III.

Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla
• Lůžkoviny jednou za 21 dní
• Ručníky 1x za týden
• Pyžama jednou za 14 dní
Způsob praní
• Pyžama rodiče
• Odvoz prádla do profesionální prádelny
Způsob manipulace s prádlem
• Čisté prádlo se skladuje v uzavřených a pravidelně dezinfikovaných skříních
• Skladování prádla ve větratelné místnosti ( herna v uzavřené skříni)
• Třídění znečistěného prádla prováděno na chodbě, v neubytovací části
• Znečistěné prádlo skladováno a přepravováno v obalech na jedno použití
IV.

Způpsob nakládání s odpady

Na pracovišti probíhá důsledná separace odpadů, čím je dosahováno snižování množství
směsného komunálního odpadu. Škola je zapojena do mezinárodního vzdělávacího programu
Ekoškola.
Kuchyňský odpad je předáván k ekologické likvidaci smluvně zabezpečené společnosti. Ta
zajišťuje odvoz i likvidaci.
V.

Zabezpečení školy

Pracoviště MŠ je zabezpečeno proti pohybu nežádoucích osob elektronickým dveřním
vrátným vybaveným kamerovým čidlem a monitorem.

V Opavě-Vávrovicích
31. 8. 2018

