Zásady provozního řádu mateřských škol dle Zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

Provozní řád Mateřské školy Na Zelince
Údaje o zařízení:
Mateřská škola Lipník nad Bečvou, okres Přerov příspěvková organizace se sídlem
Na Zelince 1185, tel:581 772500, 731500489
Zřizovatel Město Lipník nad Bečvou, ředitelka Lenka Kašíková
Mateřská škola je zařízení pro děti s celodenním provozem, kapacita je 84 dětí,
provozní doba od 6.00 do 16.00 hod.
Hlavním účelem organizace je podporovat předškolní výchovou zdravý tělesný, psychický a
sociální rozvoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj,
přispívat ke zvýšení sociálně kulturní úrovně péče o děti a vytvářet základní předpoklady
jejich pozdějšího vzdělávání.
Režimové požadavky:
6.00 – 9.00 přicházení dětí do mateřské školy, hravé činnosti, individuální práce ve skupinkách,motivační cvičení, hygiena, přesnídávka
9.00 – 11.30 činnosti dětí řízené pedagogem, plnění úkolů podle třídního RVP, pobyt venku,
přenášení činností do přírody, získávání praktických zkušeností.
11.30 – 12.30 hygiena, oběd, příprava na odpočinek
12.30 – 14.00 pohádky, poezie, odpočinek, klidové činnosti
14.00 - 14.30 svačina
14.30 –16.00 volné hry, individuální práce s dětmi, sezonní činnosti, odchod dětí domů
Televizní vysílání
Omezujeme pouze na vzdělávací pořady pro děti předškolního věku, vzdělávací videopořady
jako doplněk výchovné práce 1 -2x týdně 25 -30 min.
Pobyt venku
Pro pohybové aktivity využíváme denně množství tělovýchovného vybavení ve škole a na
zahradě a v okolí MŠ, vhodné tělovýchovné aktivity přenášíme do přírody
Podle počasí využíváme školní zahradu s množstvím zařízení pro tělovýchovné aktivity dětí
s prostorným pískovištěm,. Travnaté plochy jsou pravidelně udržovány.
Odpočinek a spánek
Po obědě děti odpočívají při poslechu pohádky, jsou respektovány individualní potřeby dětí.
Děti vykonávají různé zklidňující činnosti, jsou vedeny k ohleduplnosti.
Lůžkoviny a pyžama jsou větrány a ukládány na své místo.
Stravování
Součástí Mateřské školy je výdejna stravy. Svačiny připravuje pracovnice provozu, oběd je
dovážen ve speciálních nádobách ze ZŠ Osecká. Děti mají dostatek čerstvého ovoce a
zeleniny, mléčné stravy, nereálního pečiva.
Pitný režim
Je součástí stravy a během dne dostávají děti napít podle potřeby různé čaje a vitamínové
nápoje.
Otužování
Je prováděno přirozenou cestou. Budova školy je vytápěna přiměřenou teplotou, místnosti
jsou pravidelně větrány, dbáme na vhodné oblékání dětí, dodržujeme délku pobytu venku.
Způsob nakládání s prádlem
Lůžkoviny jsou pravidelně vyměňovány 1x za 3 týdny, ručníky a pyžama 1x za týden nebo
podle potřeby. Prádlo je odváženo v pytlích do prádelny a zpětně ukládáno ve skladu k tomu
určeném.

Provozní řád Mateřské školy Zahradní
I . Údaje o zařízení:
Mateřská škola Zahradní 1300 je elokovaným pracovištěm Mateřské školy Na Zelince, kdy ke
sloučení došlo přechodem na právní subjektivitu a vznikem jedné příspěvkové organizace.
Typ: celodenní s pravidelným provozem, kapacita 2 oddělení je 50 dětí.
Provozní doba : 6.00 – 16.00 tel.: 581 771190, 739354738
II. Režimové požadavky:
Nástup dětí podle potřeb rodičů, zpravidla od 6.00 – 8.30
Spontánní hra – individuální činnosti učitelky s dětmi,samostatné hry podle zájmu dětí,
učitelka motivuje, navede hru a nechá děti samostatně se rozvíjet, pouze sleduje.
Se skupinkou dětí opakuje a procvičuje úkoly přiměřené jejich věku a schopnostem.
Sledování televize.výchovné pořady pro děti – Kouzelná školka nebo Kostičky nepravidelně
podle potřeby.
Pohybové aktivity:
Pohyb je zařazován během celého dne v budově nebo venku, ranní cvičení dopoledne v herně
dostatek prostoru, větrání, nebo na terase při vhodném počasí
Při cvičení se využívá náčiní a nářadí – různorodost cvičení, dodržování rušné části,
zdravotních cviků a pohybové hry, dbát na správné držení těla. Časté výlety do přírody.
Pobyt venku:
Školní zahradu používají děti podle počasí od 9.30 – 11.30. Zeleň udržují průběžně podle
potřeby provozní pracovnice./ sekání trávy, pletí záhonků, zastřihávání keřů, kypření
pískoviště/. Délku pobytu venku řídíme podle počasí, v letním období přesouváme činnosti
ven, aby děti pobývaly co nejdéle na čerstvém vzduchu.
Písek v pískovišti se vyměňuje podle znečištění / 2-3 roky/
Na zahradě využíváme kol, průlezek, překážek, houpaček, provozujeme míčové hry a hry se
švihadly.Při vhodném počasí pobývají děti odpoledne na hřišti před MŠ.
Odpočinek a spánek:
12.00-14-00 mladší děti spí v postýlkách, starší odpočívají na lehátkách při poslechu pohádky
/ asi 30 min./ Ložnice je stabilní, děti spí ve větrané místnosti, pyžamka jsou větrána na
opěradle postýlky .Nenutíme do spaní, děti které nespí mají nabídnuty náhradní činnosti –
samostatná práce – VV, pracovní listy, PV
Stravování
Součástí Je výdejna stravy, svačiny připravuje pracovnice provozu ve školce, oběd je
dovážen ze ZŠ Osecká .Podávání stravy je samoobslužnou formou, ranní svačinka
Průběžně při ranních činnostech podle potřeby dětí
Pitný režim
Na požádání šťáva nebo čaj, děti si nosí vlastní pití . V teplých dnech dbáme na časté
podávání tekutin
Otužování
Průběžně, větrání místností, dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, vhodné oblékání,
v letních měsících koupání v bazénku, dostatek pohybových aktivit.
III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla – ručníky a pyžama 1x týdně
Povlečení 1x za 3 týdny / případně podle znečištění /
Způsob praní a manipulace s prádlem – v prádelně , převoz na vozíku v igelitových pytlích
Skladování – v uzamykatelné skříni / desinfekce a větrání skříně /

