          Mateřská škola Hartmanice, okres Svitavy
Hartmanice 109, 569 92 Bystré; tel.: 739 379 879; IČO: 71008641

        			PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 

        Č.j.: 							        Účinnost od: 1. 9. 2015

Obecná ustanovení
1. Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a na základě odstavce 2, § 7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je zpracována podle prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.  Směrnice je součástí organizačního řádu školy.

2. Provozní řád mateřské školy je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí mateřské školy, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
	
Údaje o zařízení :


 	Název školy: 			Mateřská škola Hartmanice, okres Svitavy		
Adresa:			56992 Bystré, Hartmanice 109
	Telefon: 			739 379 879
IČO:				710 08 641
Zřizovatel školy:		OÚ Hartmanice
Odpovědná osoba: 		Mgr. Martina Moravcová - ředitelka
Typ školy: 			celodenní provoz
Kapacita školy:		25 dětí
Provozní doba školy: 	6:45  -  15:30  hod.

Požadavky MŠ na provoz:

	Děti se scházejí v době od 6:45 hodin do 8:00 hodin, po domluvě s rodiči mohou děti přicházet podle potřeby rodičů. 

- Spontánní hra – probíhá většinou při ranním přicházení dětí, po odpoledním odpočinku do odchodu dětí, také dle podle potřeb dětí.
- Činnosti řízené pedagogem – probíhají v průběhu dopoledne většinou od 9.00 hodin do 9.45 hodin a při pobytu venku
	Spontánní hra a činnosti řízené pedagogem se mohou prolínat v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelky s dětmi, vycházíme z potřeb a zájmů dětí.
- Pohybové aktivity:
·	Prostory MŠ jsou dostatečně velké.
·	Pohybové aktivity jsou zařazovány v průběhu dne (zdravotně zaměřené cvičení, hudebně pohybové činnosti v tělocvičně nebo při pobytu venku)
·	Plavecký výcvik  v období březen až květen
- Pobyt venku:
·	9:30 hod  -  11:30 hod.
·	Podmínky pro pobyt venku:
 - obecní zahrada, pískoviště, hřiště.
- okolní příroda, les
·	Způsob využití pobytu venku:
- překonávání přírodních překážek, vycházky na louku, 
do lesa, hry na zahradě a na hřišti, běh, skákání, poznávací vycházky
- Odpočinek, spánek:
·	12:45 – 14:00 hod.
·	Zařazení individ. činností pro děti s kratší potřebou odpočinku (prohlížení knih, výtvarné činnosti)
·	Stlaní postýlek
- Stravování: 
·	Jídlo se připravuje ve vlastní školní kuchyni
·	Podávání svačin:  8:30 – 9:00 ,  14:00 – 14:30 částečně samoobslužně během spontánních her ve třídě
·	Oběd:  11:30 – 12:15  děti mají možnost si říci, kolik jídla chtějí, děti používají příbory
·	Časový odstup jednotlivých jídel:  2 1/2 – 3 hod.
- Pitný režim:
·	Průběžné doplňování nápojů během celého dne (každé dítě má svůj hrneček)
·	Druh nápojů:  čaj (ovocné, bylinkové), ovocné nápoje.
·	Způsob obsluhy: částečně samoobslužně (starší děti pomáhají mladším)
- Otužování:
·	Pravidelné větrání všech prostor školky
·	Vodou – plavecký výcvik (březen – květen)
·	Vhodné oblečení ve třídě i při pobytu venku
- Denní režim:
 	  6:45 – 8:00  -    scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
 	  8:00 – 9:30	 -    didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní
       učení ve skupinách a individuálně)
-    individuální péče o děti  se specifickými vzdělávacími potřebami
-	jazykové chvilky
-	smyslové hry
-	ranní cvičení
(průběžné podávání svačiny)
 	 9:30 – 11:30	 -     příprava na činnost venku, oblékání, pobyt venku
11:30 – 12:15	 -     hygiena, oběd, hygiena
12:15 – 14:00	 -     odpočinek na lůžku
-     SD – náhradní činnost
14:00 – 15:30	 -     hygiena
-     svačina
			  -     odpolední zájmové činnosti

Způsob nakládání s prádlem:

- Výměna prádla:
·	Lůžkoviny 1x za 21 dní.
·	Pyžama podle potřeby.
·	Ručníky 1x týdně.
- Způsob manipulace s prádlem: 
·	Čisté prádlo je uloženo v určených prostorech.
·	Použité prádlo je připraveno k praní v koši u pračky (prostor toalet pracovníků)
- Způsob praní prádla: 
·	Praní ve vlastní pračce.

Režim údržby pískoviště:

- Oplocení objektu.
- Zakrývání pletivem nebo vzdušnou fólií – prodyšně trvale, když se pískoviště nepoužívá . 
- Propařování písku  v intervalu 1 x za 14 dní, pokud je teplota min. 20˚ C (na 2 – 3 hodiny zakrýt pískoviště tmavou fólií, potom písek překopat a znovu opakovat propařování)
- Nepoužívat žádné dezinfekční prostředky vzhledem k riziku alergie u dětí.
- Výměna písku:
·	1 x ročně; 
·	Písek kopaný, ne plavený.

Závěrečná ustanovení:

- Změny provozního řádu jsou prováděny formou číslovaných dodatků.
- Orgány ochrany veřejného zdraví mohou nařídit úpravu provozního řádu.
- Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 1. 9. 2013
- Směrnice nabývá účinnosti dnem : 1. 9. 2015

				
								
					...................………………………………….........
					Mgr. Martina Moravcová, ředitelka školy




