Jubilejní Masarykova základní a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
PROVOZNÍ ŘÁD
Mateřská škola Třinec – Konská 419, 73961, tel.: 732117693

1.
-

Údaje o zařízení :
Zřizovatel školy :
IČO :
Vedoucí učitelka :
Typ :

-

Stanovená kapacita :
Provozní doba :
Prodloužený provoz :
Aktivity MŠ :

Město Třinec, Jablunkovská 160, 73961, Třinec
00 297 313
Lucie Lebedová
trojtřídní, s celodenní péčí, součást Jubilejní Masarykovy
Základní a mateřské školy, Třinec, příspěvková organizace
115 dětí
6:00 – 15:30
5:30 – 17:30
společné odpolední besídky s programem dětí pro rodiče,
kroužek angličtiny, náboženství, plavecká škola,lyž.
škola, spolupráce s divadlem Bajka, aktivity organizované
spolkem rodičů „Malí šikulové“, školka v přírodě, radovánky

2. Režimové požadavky :
-

Nástup dětí :

-

Od začátku provozu 6:00 – 8:00 (oddělení BROUČCI – 6:30), kdy se podává svačina.
Po dohodě s rodiči však mohou děti nastoupit do MŠ v průběhu celého dopoledne.
Děti přihlášené k prodlouženému provozu mají možnost nástupu v 5:30hod., pobyt v MŠ
až do 17:30 -18:00hod.

-

Spontánní hra:

-

Dbáme na dostatečný prostor pro hry a činnosti dětí – individuální, skupinové.

-

Sledování televize:

-

Před obědem / 15 minut /.

-

Pohybové aktivity :

-

Velké a vhodné prostory v MŠ, možnost využití tělocvičny, školního hřiště, zahrady. Denně je
pohybová chvilka s hudbou, náčiním. Využíváme ke cvičení rovněž velké míče, dle počasí
denně pobyt venku s pohybem dětí.

-

Školní zahrady :

-

2 školní zahrady, vybaveny čtyřmi pískovišti, průlezkami, zeleni k využití stínu, tabule a stoly
k výtvarným činnostem. Zahradními domky pro hry a aktivity.

-

Odpočinek a spánek :

-

Zařazen denně po obědě v ložnicích. Každé dítě má své místo i lehátko. Pyžama dětí jsou
na věšácích, lehátka zůstávají na svých místech. Spánek a jeho délka se řídí individuálními
potřebami dětí. Děti, které nemají potřebu spánku, mají klidové a relaxační činnosti
na lehátkách nebo v relaxačních koutcích, které jsou součástí ložnic.

-

Stravování:

-

Dovážená strava s časovým odstupem 3 hod. Svačina se podává od 7,45 – 8,45, děti se
zapojují do podávání, zčásti sebeobsluha. Oběd od 10,45– 11,45.

-

Pitný režim:

-

Čaj denně připravuje školnice. Od rána jej mají děti k dispozici, kdy starší děti obsluhují
mladší. Pitný režim s rozmanitými nápoji – iontové, ovocné nápoje, čaje. Každé dítě má
svůj hrníček. Pitný režim dodává kuchyň jakou součást stravy.

-

Otužování:

-

K ozdravným opatřením patří pobyt dětí venku v co největší míře. Sledujeme rovněž
zdravotní stav dětí, kdy v této situaci zvažujeme pobyt venku. Každoročně se dětí mohou
zúčastnit plaveckého a lyžařského kurzu.

3. Způsob nakládání s prádlem:
-

Výměna prádla: ručníky mění školnice 1x týdně, lůžkoviny ob tři týdny. Děti si vyměňují
pyžama podle potřeby, většinou však 1x týdně.

-

Praní prádla v prádelně Třinec.

-

Manipulace s prádlem: prádlo je uloženo ve skříních určených k této potřebě.

4. Venkovní vybavení školní zahrady:
- pískoviště
venkovní nábytek - skluzavky, stojan na závěsnou houpačku, rozhledna se skluzavkou a
stěnou na lezení s provazovým žebříkem, zahradní domky, stoly a lavičky, lanové parky

5. Provoz a údržba venkovních hracích ploch: zodpovědné osoby
a) Denní úklid:
- Každodenní otevírání a zavírání hřišť – učitelky podle směn – Lebedová, Madejová,
Fleischhans, Watrasová, Fašinová, Ciecialová.
- Úklid odpadků ze zahrad – Kawuloková, Svatová.
- Pravidelná vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře – Lebedová,
Madejová, Fleischhans, Watrasová, Fašinová, Ciecialová.
- Odkrytí a přikrytí pískoviště ochrannou plachtou – Kawuloková.
b) Průběžná péče o herní prvky a mobiliář:
- Odstranění zjištěných závad – Kawuloková.
- 1x týdně provádět kontrolu stavu a čistoty: Kawuloková, Svatová.
c) Péče o zeleň:
- Kropení zahrady v případě potřeby, sekání a úklid trávy, hrabání a úklid listí.
- Drobné prořezy keřů a dřevin.
d)
-

Údržba pískoviště:
Kontrola stavu obrub pískoviště – Kawuloková.
Denní přehrabávání pískoviště a odstraňování nečistot – Kawuloková.
2x ročně překopat písek – Kawuloková, Svatová.
1x ročně výměna písku – fa Morcinek.

