PROVOZNÍ ŘÁD

Mateřská škola
Borek 349
739 61 Třinec
tel.: 778 719 665

I. Údaje o zařízení
Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
U splavu 550
73961 Třinec
Vedoucí učitelka: Ilona Dytková
Typ zařízení: Mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 45 dětí
Provozní doba: 6.00 – 15.30 hod.
II. Režimové požadavky
Nástup dětí: 6.00 – 8.00 hod
Spontánní hra: 3x denně (při scházení dětí, při pobytu dětí venku, při
nepříznivém počasí v době pobytu dětí venku, před
odchodem dětí z MŠ)
Řízené činnosti: po ranní svačině v délce 20 – 30 minut
Sledování televize: 1 – 2x týdně za nepříznivého počasí v délce 15 minut
Pohybové aktivity:
podmínky, vybavení – zřízena tělocvična vybavená základním těl.
nářadím a náčiním
řízená těl. výchova 1x týdně v délce 20 minut
ranní cvičení – 10 minut denně
pohybové hry a chvilky ve volných chvílích během dne a při pobytu
venku
Pobyt venku: za příznivého počasí v délce 90 – 120 minut denně po řízených
činnostech
Odpočinek, spánek: po obědě v délce 1 hod. 45 minut na lehátkách
v ložničce

Stravování: dovoz jídla ze ŠJ Jubilejní Masarykova ZŠ, Třinec

v termoskových nerezových nádobách
Výdej: ranní svačina
8.30 – 9.00
oběd
11.15 – 11.45
odpolední svačina 13.30 – 14.00
Pitný režim: děti mají po celý den k dispozici ochucený čaj v nádobí
Otužování: vzduchem – při pohybových aktivitách a pobytu venku
ozdravná opatření – pravidelné větrání, přiměřené
oblékání

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: ručníky – 1x za 14 dní
lůžkoviny 1x za 3 týdny
pyžama – 1x za týden
Způsob praní prádla: smluvní zařízení – prádelna LEVANDULE
Třinec
Způsob manipulace s prádlem: čisté – uloženo ve skříni
špinavé – koše v prostoru skladu
IV. Údržba školní zahrady
V případě potřeby: kropení zahrady, kosení a úklid trávy, hrabání a
úklid listí, drobné prořezy keřů a dřevin (zodpovídá Hrabčáková Žuffová)
2x ročně přerytí pískoviště
dle potřeby přehrabávání pískoviště a odstranění hrubých nečistot
odkrývání a překrývání pískoviště ochrannou plachtou
1x ročně výměna písku
V Třinci dne 31. 8. 2016
Mgr. Darja Hoffmannová
ředitelka školy

Dytková Ilona
vedoucí učitelka MŠ

