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PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Typ MŠ: Celodenní, kapacita 76 dětí/3 třídy.
Provozní doba: 6,30 – 16, 30 hod.
REŽIMOVÉ POŽADAVKY
Nástup  dětí:  Do  8  hod,  po  dohodě  volný  dle  potřeb  dítěte  a  jeho  zákonných
zástupců. V naší MŠ je uplatňován individuálně adaptační režim.
Spontánní hra:  MŠ pracuje v oblasti výchovně vzdělávací práce na základě tvořivé
dramatiky  –  pohyblivý  režim,  skupinová  práce,  vše  je  spojeno  s nejvyšší
odpovědností,  bezprostřední  reakcí  na  potřeby  a  nálady  dítěte.  Je  ponechán  co
největší prostor hrám. Dítě se přijímá láskyplně takové jaké je, při jeho výchově se
vychází  z jeho  možností,  schopností  a  nadání.  Citlivě  se  podporuje  rozvoj
individuální osobnosti. Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru.
Činnosti  dětí  řízené  pedagogem:  Pedagogové  se  plně  věnují  dětem  a  jejich
vzdělávání. Střídání aktivní a relaxační činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány
tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování s možností uchýlit se
do klidového koutku a neúčastnit se společných činností. Děti jsou zařazeny do tří
věkově smíšených skupin. Propojenost tříd skýtá dětem možnost přecházet na jinou
činnost,  k jiné  paní  učitelce.  Na  učitelkách pak  záleží  jak  organizačně,  výchovně
výuku  zvládnou.  Přitom  berou  v potaz  a  respektují  potřeby  dítěte  a  rozmanitost
podnětů. Řízená činnost je minimální.
Sledování televize: Minimální.  Občas  výchovný,  přírodovědný  pořad  nebo

pohádka /2-3x měsíčně/.
Pohybové aktivity: řízené zdravotně  preventivní  pohybové  činnosti

s vybavením na velmi dobré úrovni, zvláště pak aktivity na
zahradě  s využitím  multifunkčního  hřiště,plážového
pískoviště 

Druh: denní  cvičení,  taneční  a  hudební  činnosti,  logopedická
prevence, anglický jazyk, hra na flétnu, sezónní činnosti.

Frekvence: ranní  zdravotní  cvičení  denně,  logopedická  prevence
denně, ostatní aktivity – 1x týden.

Pobyt  venku:  Zahrada  je  vhodně  vybavená  a  velmi  využívaná.  Údržbu  provádí
zahradnická  firma.  Zahrada  je  k pohybovým  a  jiným  aktivitám  dětí  využívána
s ohledem na  počasí  denně a  na  co  nejdelší  možnou  dobu.  V teplých  měsících
probíhají venku i svačiny, někdy i klidové aktivity a odpočinek.
Odpočinek a klidové aktivity: V režimu zařazen po obědě. Lehátka jsou rozkládána
v prostoru  herny,  lůžkoviny  jsou  uloženy  spolu  s pyžamem  dětí  v  přihrádkách
v regálu  s dostatečným  odvětráváním.  Přihrádky  jsou  označeny  jménem  dítěte  /
značkou/.



Stravování:  Příprava stravy – vlastní. Stravování a skladba jídelníčku s programem
ke zdraví a zdravému životnímu stylu. Podávání svačin – kolem 8,30hod. Přihlíží se
k potřebám  dětí  a  tudíž  probíhá  volněji  a  děti  často  svačí  postupně  v menších
skupinkách. Velké děti – samoobslužný systém, malým dětem pomáhá učitelka nebo
pomocná síla kuchyně. Obědy vydává hlavní kuchařka v době 11,30 – 11,45hod.
Velké děti si roznášejí jídlo samy. Odpolední svačina probíhá ve 14,45hod.
Pitný režim:  Nápoje jsou zajištěny po celý den – pitný dětský koutek. Starší děti se
obsluhují  samy,  malým  pomáhá  učitelka.  Sortiment  nápojů:  ovocný  čaj,  džusy,
minerálky  pitná voda aj. .
Otužování:  co nejdelší pobyt venku s možností pobytu na zahradě nebo vycházkou
do přírody
Úklid:  Denně – uklízečka stírá omyvatelné podlahy, okenní parapety, nábytek, kryty
na radiátory,  kliky. Vysává také kobercové plochy,  vynáší  odpadky,  umývá  WC a
umyvadla.  Při  vlastním úklidu používá  prostředky s dezinfekčním účinkem.  Denně
rozkládá a skládá lehátka, ukládá lůžkoviny a dbá na dostatečné větrání prostor a
lůžkovin.

Týdně – omývá omyvatelné stěny, WC, umyvadla dezinfekčními  prostředky,
mimořádně dle pokynů ředitelky nebo hygienicko-epidemiologické stanice.

3x do roka umývá okna, rámy, svítidla.
1x za 2 roky malování prostor MŠ.
2x ročně celkový úklid všech prostor – sanitární dny MŠ.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM
Výměna  prádla:   21 dní  lůžkoviny,  1x  týdně  ručníky  a pyžama.  Čisté  prádlo  je
uloženo ve roztříděné ve skříních. Špinavé prádlo se ukládá do umělohmotného koše
v oddělené části skříně.
V Liberci dne 1.9.2014
                                                                                     Blažková Iveta – ředitelka školy


