Mateřská škola Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace
Provozní řád třídy Motýlci –vzdělávání dětí od 2 do 3 let
Č.j.: ŘMŠ Zel 92/2017

Účinnost od: 1.9.2017

Spisový znak: 1.4.

Skartační znak: A

Změny:
1. Údaje o zařízení

Ředitel školy: Bc. Lenka Kašíková, telefon 604483957
Zástupce v době její nepřítomnosti: učitelka Vlasta Jordánková
Adresa školy: Na Zelince 1185, 751 31 Lipník nad Bečvou
Telefon: 731500489
e-mail: ms-lipnik@volny.cz webové stránky: www.ms-lipnik.cz
IČO 71011862
číslo účtu 86-7201640217/0100
Zřizovatel: Město Lipník nad Bečvou
součástí je odloučené pracoviště Mateřská škola Zahradní 1300, Lipník nad Bečvou,
tel. 739354738
Třída s celodenním provozem, děti ve věku 2,5 – 3 roky.
Provozní doba od 7.do 15.00, poté se děti převedou do druhé třídy
Režimové požadavky :
7–8
Při příchodu individuální přístup učitelky, navázání kontaktu a nabídnutí předem
připravené činnosti – hračky a stavebnice, vytvoření podmínek pro didaktické a námětové
hry, postupná socializace, seznamování s ostatními dětmi, rozvoj kolektivních her,
kamarádských vztahů
8–9
Úklid hraček, společná hygiena – vytváření správných hygienických návyků, svačina
9. 00 - 9.30 Společné řízené činnosti podle ŠVP, pohybové aktivity, střídání činností pro udržení zájmu
dětí
9.30 – 11.30 Pobyt venku - Délka pobytu s ohledem na venkovní teploty , volná hra, tělovýchovné
aktivity, procházky
11.30 – 12.15 Hygiena, oběd, hygiena
12.30 – 14.15 Odpočinek- využití denní místnosti , odpočinek na lehátkách, poslech pohádky
14.15 – 15.00 Svačina, volné hry
Pitný režim:
Děti mají na stolečku kelímky vedle barelu s vodou, učitelka pobízí k pití
Specifika pro děti 2 až 3 leté
- dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim,
- mají dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.
Hygienické zařízení
pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo, pro menší dětí schůdek , výška mísy, pisoáru a
umyvadla je přizpůsobena věku dětí
- umyvadla jsou napojena na společnou mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí, pokud dětí používají
pleny, použité jsou uloženy v umývárně v uzavřené nádobě, která se denně vynáší a desinfikuje.

Výměna prádla:
Lůžkovin nejméně jednou za 3 týdny, ručníků jednou za týden, nebo v případě potřeby ihned
Hračky a didaktické pomůcky
Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici vhodnosti použití zejména pro děti ve věku od 2
do 3 let.
Školní zahrada
Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku dětí.
Sedací nábytek
Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje správné držení těla při sezení, je
bezpečný a stabilní
Prostor pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí
Škola vyčlenila prostor (skříň) pro ukládání individuálních hygienických potřeb dětí (pleny, vlhčené
ubrousky apod.
Evidence a registrace úrazů – drobné úrazy jsou zapisovány do sešitu tomu určenému na třídě

