PROVOZNÍ ŘÁD

MATEŘSKÁ ŠKOLA , U Splavu 547 , 739 61 TŘINEC , tel.: 778 719 666

I. Údaje o zařízení
Zřizovatel: MěÚ Třinec

IČO: 279 313

Vedoucí učitelka: Hana Turoňová
Typ zařízení: Mateřská škola s celodenní péčí, součást Jubilejní Masarykovy základní školy
a mateřské školy v Třinci, příspěvkové organizace
Stanovená kapacita: 28 dětí
Provozní doba: 6.00 – 16.00 hod.

II. Režimové požadavky
Nástup dětí: běžně 6.00 – 8.00 hod., po dohodě s rodiči je nástup možný kdykoliv
Spontánní hra: dle zájmu dětí (při scházení dětí, při nepříznivém počasí v době pobytu venku,
.
před odchodem dětí z MŠ, při pobytu venku)
Řízené činnosti:

po ranní svačině nejdéle 20 min., po odpolední svačině nejdéle 10 min.

Pohybové aktivity: pohybová chvilka - před ranní svačinou formou
p
pohybové hry nebo relaxačního cvičení
řízená tělesná výchova - 1x týdně v délce 20 min.
pohybové hry při pobytu venku a ve volných chvílích během celého dne
Pobyt venku: za příznivého počasí v délce 2 hodin po řízených činnostech
Odpočinek, spánek: po obědě v délce 2 hodin
na molitanových lehátkách, která jsou uskladněna v regálech
označených značkou dítěte
Režimové požadavky spojené s organizací dne v MŠ je možné měnit dle zájmu dětí tak, aby
byl vytvořen prostor pro naplňování cílů a zásad vyplývajících z Rámcového programu pro
MŠ za předpokladu, že budou dodrženy hygienické předpisy.

Stravování: dovoz jídla z Jubilejní Masarykovy ZŠ v Třinci
v termosových nerezových nádobách
Doba výdeje:
8.30 - 9.00
11.30
14.00

ranní svačina
oběd
odpolední svačina

Pitný režim: děti mají po celý den k dispozici ovocný čaj.
Nalévají si samostatně dle individuální potřeby do sklenek, které jsou označeny
.
značkami dětí.
Otužování: vzduchem - při pohybových aktivitách
vodou – po odpočinku omývání obličeje a paží studenou vodou
Ozdravná opatření: pravidelné větrání, ranní filtr, přiměřené oblékání

III. Nakládání s prádlem
Výměna prádla: ručníky – 1x za týden
lůžkoviny – 1x za 21 dní
pyžama – 1x za týden
Způsob praní prádla: smluvní zařízení – prádelna „LEVANDULE“
Způsob manipulace s prádlem: čisté - uloženo ve skříňce v prostoru u kuchyňky
špinavé – ve skladu pomůcek na 1. poschodí

IV. Provoz a údržba venkovních hracích ploch
Denní úklid:

úklid odpadků ze zahrady
vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře
odkrytí a překrytí pískoviště ochrannou plachtou
přehrabání pískoviště s odstraněním hrubých nečistot

Průběžná péče:

kontrola stavu obrub pískoviště a dřevěných hracích prvků
2x ročně překopat písek
1x ročně výměna písku
pružné odstraňování zjištěných závad
Mgr. Darja Hoffmannová
ředitel školy

V Třinci 1.září 2019
Zpracovala: Hana Turoňová, ved. uč.

