Mateřská škola, Chrudim 3,
Víta Nejedlého 769
537 01 Chrudim 3
IČO: 75015463

ČJ.: MSVN/81/2020/MV

1.2 A 5

V Chrudimi 27.8.2019

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY
(Zpracováno podle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o
hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby)

I.

Vymezení

Zařízení pro výchovu a vzdělávání (mateřská škola) upravuje režim dne zohledňující
věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim
stravování včetně pitného režimu a způsob nakládání s prádlem.
II.

Údaje o zařízení

Název školy: Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769
Adresa: Chrudim 3, Víta Nejedlého 769
IČ:
75015463
Telefon:
46963874
Mobil:
603168962
Zřizovatel: MěÚ Chrudim
Ředitelka: Bc.Miroslava Vagenknechtová
Typ: mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita: 120 dětí, 4 třídy po max. 27 dětech – heterogenní třídy
Provozní doba: 6:15 – 16:30 hodin
Využití zařízení pro jiné aktivity: organizování společných činností pro děti a jejich rodiče
III.

Režimové požadavky

Spontánní hry
Probíhají po příchodu dětí do 8:00 hodin v kombinaci se skupinovými cíleně vedenými
činnostmi učitelkou, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem dětí domů,
dle potřeb, věku a schopností dětí.
Řízené činnosti
Probíhají denně v dopoledních i odpoledních blocích podle potřeb, věku a schopností dětí
v souladu s RVP PV, ŠVP a TVP.

Pohybové aktivity
Mateřská škola je velmi dobře vybavena pro tyto činnosti. Dostatkem nářadí, náčiní a hracích
prvků je vybavena školní zahrada. Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.
Před dopolední svačinou – zdravotně zaměřené cvičení s náčiním provázené slovem nebo
hudbou, pohybové hry, psychomotorické hry. Při pobytu venku – řízené a spontánní
pohybové činnosti, pohybové hry. Odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, hry,
hudebně pohybová činnost. Jedenkrát týdně – řízená TV činnost zaměřená na cvičení na
nářadí, na prvky sportovních her.
Pobyt venku
Je organizován dle počasí a momentálnímu stavu ovzduší. Při pobytu venku jsou prováděny
řízené i spontánní činnosti: sezónní činnosti, pohybové hry, prvky sportovních her, turistika,
jízda na dětských dopravních prostředcích, poznávací činnosti, zahradnické práce, námětové
i didaktické hry.
Děti mají k dispozici oplocený areál mateřské školy a školní zahrady, vybavené čtyřmi
pískovišti, mlhovištěm, dřevěnými hracími prvky, stěžejním prvkem školní zahrady je velká
průlezka se skluzavkou – LOĎ. Vše je upravováno a průběžně kontrolováno a udržováno pro
bezpečný pobyt dětí v tomto prostoru. Děti využívají pro pobyt venku i okolí sídliště MŠ.
Stravování
Strava je připravována vlastní, v kuchyni v hospodářském pavilonu. Přepravu na třídy
zajišťuje školnice, uklízečka kuchařka v uzavřených a tepelně izolovaných nádobách na
servírovacím vozíku. Do prvního poschodí je jídlo dopravováno nákladním výtahem. Děti si
samy ve třídě chystají svačiny (mazání pomazánek, nalévání pití) i obědy (nalévání polévky a
servírování jídla na talíř) pod dohledem dospělých osob. Nádobí se odkládá na odkládací
stolek a je umýváno v myčkách v přípravných kuchyňkách. Voda je používána z městského
řádu. Vydávání jídla: - viz režim dne níže.
Pitný režim
V průběhu dne mají děti přístup k nerezové várnici s čajem, ochucené či neochucené pitné
vodě ve džbánu (ovocem, zeleninou, bylinkami), mléku nebo mléčným výrobkům. Při pobytu
na zahradě jsou nápoje přivezeny přímo na zahradu (čaj, ovocné nápoje). Použité hrnečky
(vlastní) odkládají na určené místo servírovacího stolku. Ty pak následně školnice omývá
v myčce nádobí a omyté opět připravuje dětem k použití.
Odpočinek:
K odpočinku si na třídách děti samy chystají molitanové matrace i lůžkoviny s pyžamky
z police, která je v zadní části herny. Děti odpočívají ve větrané místnosti.
Pyžama dětí jsou provětrávána na lehátkách či v poličkách na lůžkovinách
Odpočívají všechny děti při četné nebo reprodukované pohádce, relaxační hudbě. Nemusí
spát. Mají možnost na lůžko vzít oblíbeného plyšáka a mají možnost vždy uspokojit své
hygienické požadavky. Starší děti mají možnost se postupně zúčastňovat klidných aktivit, na
lůžku i mimo něj (prohlížení obrázkových knih, časopisů, společenské a konstruktivní hry,….).
Tyto aktivita si učitelka organizuje tak, aby nebyly rušeny děti s potřebou spánku či
odpočinku. Starším dětem jsou v době odpočinku nabízeny aktivity – VV, sbor, MDS a
angličtina, keramika, jazyková chvilka.
Ozdravná opatření
Větrání v e všech prostorách MŠ zajišťují rekuperační jednotky.
Děti jsou otužovány vzduchem a vodou dle potřeb a ročního období. Je dodržován
dostatečný pobyt venku.

Podpůrné aktivity: dechová cvičení, prvky jógy, předplavecký výcvik, dechová cvičení se
zobcovou flétnou, každodenní zdravotně zaměřené ranní cvičení, cvičení s míči.
Pískoviště jsou v létě vlhčena vodou – dopoledne odpoledne; jsou zastíněna stromy,
pergolou, plachtou či slunečníky. Rodičům doporučujeme, aby dětem do MŠ dávali v letních
měsících plátěné čepice, sluneční brýle. Rodičů rovněž doporučujeme, aby dětem donesly
vhodný opalovací krém, vlastní osušku na sprchování na školní zahradě.
Režim dne
Přizpůsobuje se podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich
věkovým zvláštnostem, potřebám, biorytmu a náročnosti prováděných činností. Je volný,
pevně je stanovena pouze doba stravování a odpočinku.
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přivítání, pozdravení
ranní úkol s rodiči
spontánní hry – individuální, skupinové
jazyková chvilka
tělovýchovná chvilka, pohybové hry
komunitní kruh
hygiena, průběžná svačina – samostatný výběr + obsluha
řízené činnosti v centrech aktivit (CA) s možností vlastní volby (hry smyslové,
didaktické, práce s knihou, hudba a zpěv, vyprávění, příběhy, tvořivá
dramatika,…)
příprava na pobyt venku, pobyt venku – vycházky, výlety, spontánní pohyb a hry
na školní zahradě
převlékání, hygiena, oběd – samostatný výběr + obsluha, hygiena,
odpočinek – četba, poslech relaxační hudby
alternativní odpočinek – klidové aktivity (např.“předškolní příprava“)
hygiena, svačina - samostatný výběr + obsluha
hry a zábavné činnosti

IV. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla
lůžkoviny
– 1 x za 3 týdny nebo podle potřeby (náhlé znečištění, infekce).
ručníky
– 1x týdně, dle potřeby častěji
pyžama
– 1x za 14 dní
Způsob praní prádla
Prádlo je práno ve smluvním zařízení Je ukládáno k tomu určených větratelných skříních a
policích na prádlo (na každé třídě).

Tento dokument nabývá platnosti dnem: 1.9.2019

Bc.Miroslava Vagenknechtová
ředitelka

