Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart

Provozní řád - Mateřská škola

I. Údaje o zařízení
Název školy:

Základní škola a mateřská škola Lázně Kynžvart, okres Cheb

Adresa školy: K Rybníku 346, 354 691 Lázně Kynžvart
Telefon MŠ:

603 500 042

IČO:

606 10 981

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Hana Pelikánová
Zástupce ředitele pro MŠ: Mgr. Martina Havířová
Zřizovatel:

Město Lázně Kynžvart

Typ zařízení : Mateřská škola s celodenním provozem
Kapacita školy:

50 dětí

Třídy: 2 třídy věkově heterogenní (2-7 let)
Provozní doba školy 6.00 - 16.00 hod

II. Režimové požadavky
Režim dne je stanoven pro obě třídy stejný, učitelky ho mohou přizpůsobovat aktuálním
potřebám dětí. Děti mají zajištěné dostatečné soukromí podle své momentální potřeby, účast na
všech činnostech je dobrovolná, děti mají možnost zvolit si alternativní činnost podle svého
zájmu.
Spojování tříd se provádí
•

ráno od 6.00 do 7.30

•

během poledního odpočinku jsou obě třídy spojeny, následně rozděleny na

nespící (děti v posledním ročníku MŠ) a spící děti
•

odpoledne od 15:15 do 16.00

•

dále při výrazném poklesu dětí a při neodkladných organizačních opatřeních

Nástup dětí: do

8. hodiny, podle potřeb rodičů i v průběhu dne po domluvě s třídní

učitelkou. Do 8. hodiny musí být děti nahlášeny na stravu. Rodiče jsou povinni dovést dítě do
třídy a osobně ho předat učitelce. Při nástupu dítěte do MŠ se uplatňuje individuální adaptační
režim.
Spontánní hry:
•

od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku - probíhají celý den,
prolínají s činnostmi řízenými učitelkou ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí

Didakticky cílené činnosti:
•

probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce,
vycházejí se zájmu a potřeb dětí.

Pohybové aktivity:
•

jednou týdně didakticky cílené činnosti v tělocvičně ZŠ

•

průběžně zdravotně zaměřené cvičení – vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, relaxační

•

hudebně pohybové chvilky

•

pohybové hry

•

spontánní pohybové improvizace

•

nepravidelně turistické vycházky

•

cviky z projektu Poznej a pomoz

Pobyt venku
•

Denně dopoledne téměř za každého počasí, odpoledne po odpolední svačině do odchodu
dětí. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se
neuskutečňuje při silném dešti, větru a mrazu -10° C a více. Pozemek využívaný k pobytu

venku se nachází v oploceném školním areálu, je vybaven dřevěnými pomůckami pro hry
dětí, pískovištěm.
•

Údržba pozemku - sekáním podle potřeby, denním přikrýváním pískoviště
ochranou plachtou, podle potřeby zavlažováním písku v pískovišti (blíže Provozní řád
školní zahrady)

•

Způsob využití pobytu venku - spontánní i řízené činnosti na zahradě, sportovní aktivity

•

vycházky do okolní přírody, do města

Odpočinek a spánek
• Vychází z individuální potřeby dětí
• Lehárna: děti mladší 5 let, spí na stohovatelných lehátkách. Každé dítě má vlastní lehátko
s pevnou oporou zad, vlastní deku a polštář, taktéž lůžkoviny. Děti, které mají problémy
s inkontinencí, mají instalovaná neprodyšná prostěradla. Pokud dítě neusne, má možnost
si na koberci v klidu hrát. Lehátka jsou rozložena v lehárně, kde se neustále větrá. Deky
skládá uklízečka druhý den ráno.
• Ve třídě: děti starší 5 let a předškoláci; 30 minut odpočívají na matracích, potom příprava
na ZŠ, individuální práce s dětmi, klidové činnosti, dokončování činností z dopoledne.
Děti vstávají podle své potřeby.
Stravování
Ve škole je zajištěno celodenní stravování: 3x denně - svačina x oběd x svačina.
•

vlastní strava připravená ve školní kuchyni

•

svačiny -podávají se od 8.30 do 9.00 a od 14.30 do 15.00 – jsou průběžné, připravují se ve
školní kuchyni, odkud je uklizečka nebo kuchařky nosí do přípravné kuchyňky, kde jsou
umístěny na servírovací vozíky. Odtud je učitelky odvezou do třídy. Děti se samy
obsluhují, vybírají si množství potravy i tekutiny, mažou si chléb, po svačině odnášejí
použité nádobí na určené místo

•

obědy: podávají se od 11.30 do 12.00
▪

přináší se ze školní kuchyně v termosech do přípravné kuchyňky, kde se
naloží na servírovací vozík a odvezou do třídy. Jídlo dětem servírují
učitelky, termosy se otvírají těsně před servírováním. Děti si samy prostírají

a samy přinášejí jídlo. Předškoláci si polévku nalévají samostatně z
polévkové teriny. Nejmladším dětem pomáhají učitelky. Použité nádobí
odnáší děti na odkládací stolek, odkud jej bere pracovnice provozu a
zajišťuje mytí. Nádobí se myje v myčce. Nádobí je uloženo v kuchyňských
skříňkách v přípravné kuchyni.
Pitný režim
•

děti v každé třídě mají celý den k dispozici k pití místní minerální vodu Richard.
Minerální voda je přivážena jednou týdně v plastových kanistrech. Přepravu zajišťuje
školník. Minerálka je uložena v kanistrech v přípravné kuchyňce. Z nich nalévá uklizečka
do barelů, které jsou umístěny ve třídách. Děti se při pití samostatně obsluhují.

•

při svačince mají děti téměř vždy k dispozici 2 nápoje- čaj a mléčný nápoj

•

při obědě mají děti k dispozici jeden nápoj, pokud jej dítě nechce, má možnost si nalít
minerální vodu

Otužování
pravidelné větrání
dostatečný pobyt venku
spánek při otevřených oknech
využívání příznivého klimatu v místě
sledování a redukování teploty vzduchu ve třídách
kontrola vhodného oblečení v MŠ i venku

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna a praní lůžkovin, prádla
•

provádí jednou za 21 dní uklizečka, a dále vždy podle potřeby

•

použité ložní prádlo se skladuje ve strojovně

•

použité ložní prádlo se okamžitě uloží do obalu na jedno použití (igelitový pytel) a v co
možná nejkratším termínu odveze do prádelny- zajišťuje školník ZŠ, uklizečka předem
domluví se školníkem odvoz

•

jednou týdně provádí uklizečka výměnu ručníků, podle potřeby ihned

•

Praní a mandlování prádla zajišťuje prádelna v lázeňské léčebně v Lázních Kynžvartu.
Špinavé ručníky a ložní prádlo provozní pracovnice sesbírá a odnese. Teprve pak ve třídě
převléká čisté ložní povlečení. Špinavé a čisté prádlo se nesmí křížit. Čisté prádlo se
přinese v koši na prádlo zpět na třídu a uloží do skříně. Skříně se pravidelně větrají a 1x
měsíčně dezinfikují. Při výskytu infekčního onemocnění se ručníky a ložní prádlo vymění
ihned a vyperou s použitím dezinfekčního prostředku. Kontaminované prádlo se vymění a
vypere ihned.

•

použité ručníky a znečištěné lůžkoviny se skladují v koších v k tomu určených prostorách
-strojovna. Podlaha strojovny se jednou týdně dezinfikuje.

•

čisté lůžkoviny se skladují v uzavíratelných skříních v lehárně. Skříně se jednou za měsíc
dezinfikují.

•

čisté prádlo nesmí přijít do styku s prádlem použitým

•

prádlo se pere ve smluvním zařízení, odvoz zajišťuje školník dopravním prostředkem
provozovatele MŠ (multikára). Použité prádlo se odváží v igelitových pytlích, čisté se
přiváží v prádelních koších. Proti znečištění je prádlo chráněno igelitovým pytlem.

IV. Hygienicko-protiepidemický režim
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách mateřské školy zodpovídá provozní
pracovnice. Zároveň zodpovídá za evidenci čisticích a dezinfekčních prostředků a za jejich
správné použití.
Způsob a četnost úklidu a čištění
Denně:
Setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik a umýváren, toalet, krytu
topných těles

- vynášení odpadků,
- vyčištění koberců vysavačem

- za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel, záchodových mís,
sedátek na záchodech
Týdně:
- omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfekce umýváren a záchodů

- umytí kelímků k ústní hygieně, dezinfekce hřebenů
- dezinfekčním prostředkem setření podlahových ploch, okenních parapetů, nábytku
2x ročně:
- umytí oken včetně rámů
- umytí svítidel
- celkový úklid všech prostor školy
Malování:
- třídy mateřské školy - 1x za dva roky
- 1x ročně čištění koberce
O vydání Provozního řádu jsou všichni zaměstnanci informováni na poradě. Nově přijímaní
zaměstnanci budou s tímto předpisem seznámeni před podpisem pracovní smlouvy.
Provozní řád je trvale umístěn na nástěnce v šatně a na webových stránkách školy.

Tento provozní řád nabývá účinnosti........1.9.2015
V Lázních Kynžvartu

dne 29.8. 2015

.....................................................
ředitelka ZŠ a MŠ

........................................................
vedoucí učitelka MŠ

