Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
4. PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Vypracovala:
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Schválila:
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Pedagogická rada projednala dne:
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Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2015

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2015
Změny v provozním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných
dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a
na základě odstavce 2) §7 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy tento provozní řád. Provozní řád je zpracován podle
prováděcí vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Provozní řád je součástí
organizačního řádu školy

I.
ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace
Adresa:
Borovy 9
334 01 Přeštice
Telefon:
376 393 434
IČO:
75 00 67 40
Ředitelka školy:
Zuzana Mastná
Zřizovatel:
Obec Borovy
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Typ MŠ:
s celodenní péčí
Stanovená kapacita MŠ:
28 dětí
Provozní doba:
6.30 – 16.00
Využití zařízení pro jiné aktivity:
Druh aktivit, časové zařazení – není
Zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče:
vánoční odpoledne pro rodiče, odpoledne s maminkami (oslava Dne matek), vystoupení ke
Dni matek v Kulturním domě v Borovech, zapojení do celorepublikových akcí, projektů a
výtvarných soutěží, pořádání akcí mimo školu, lampiónový průvod, stopovaná, Den
otevřených dveří, vánoční a velikonoční akce v MŠ, drakiáda, táborák na rozloučenou,
uskutečnění noci v MŠ, pasování předškoláků na školáky, návštěva divadelních představení,
pořádání divadelních představení v mateřské škole, školní výlety, uskutečnění MDD ve
spolupráci s OÚ Borovy, plavecký výcvik, návštěva solné jeskyně, maškarní karneval, čert a
Mikuláš v mateřské škole, Ježíšek.
Stravování cizích strávníků – není

II.
REŽIMOVÉ POŽADAVKY
Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím:
6.30 – do 8.00 (možná individuání domluva s rodiči)
Spontánní hra:
Zařazení v režimu - od 6.30 do 9.00 (od příchodu dětí do MŠ do doby ranní svačiny).
Hračky dětem jsou dobře přístupné, herní koutky průběžně obměňovány, neustále se snažíme
zlepšovat vybavenost třídy a zahrady mateřské školy.
Činnosti dětí řízené pedagogem:
od 9.00 do 9.30 (v závislosti na individuálních potřebách dítěte)
Sledování televize:
Televizi v naší mateřské škole nemáme.
Pohybové aktivity:
Podmínky, vybavení – bezpečné prostředí ve třídě mateřské školy, využívání molitanových
kostek, klouzačky, schodů, žíněnky, multifunkční sedačky, dřevěných stavebnic.
Neustále se snažíme (dle finančních možností) vylepšovat vybavení zahrady průlezkami
z přírodních materiálů.
Druh aktivit, kompenzační prvky - denní zařazování tělovýchovných chvilek s motivací dle
tematických plánů, denní vycházky do přírody, využívání zahrady mateřské školy.
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Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: tělovýchovné chvilk denně,
1x týdně převlékání do cvičebních úborů, vycházky do přírody, využívání zahrady.
Pobyt venku :
Pozemek využívaný k pohybové aktivitě – plocha zahrady u mateřské školy s využitím
pískoviště, dřevěného sudu, aut, autobusu, prolézačky (plastová roura), věže s klouzačkou a
velkého dřevěného auta. V přední části zahrady se nachází dětské hřiště s houpačkami na
pružině, kyvadlovou houpačkou, kreslící tabulí a kolotočem).
Údržba zeleně - pravidelná, provádí zaměstnanec Obce Borovy
Pískoviště - 1, s dřevěnými obrubníky; zastřešené.
Brouzdaliště - není
Časový údaj - dopoledne od 9.45 do 11.45, odpoledne od 15.00 – 16.00 (dle individuálního
rozchodu dětí domů)
Způsob využití pobytu venku - dopoledne – denní vycházky do okolí, volné hry dětí,
pohybové hry v přírodě nebo na zahradě mateřské školy, odpoledne – využití zahrady (velký
prostor, pískoviště, dřevěná auta a autobus, průlezka, věž s klouzačkou a velké auto)
V přední části zahrady pak můžeme využívat dětské hřiště s houpačkami na pružině,
kyvadlovou houpačkou, kreslící tabulí a kolotočem).
Odpočinek, spánek:
Zařazení v režimu dne - od 12.45 do 14.15 (v závislosti na individuálních potřebách dítěte –
viz Školní řád mateřské školy).
Respektování individuálních potřeb dítěte – ano, možnost využití klidové činnosti,
možnost klidné tiché hry ve třídě mateřské školy u stolečků nebo na koberci.
Ukládání lehátek event. jiných pomůcek – ložnice trvale rozmístěna včetně lůžkovin,
pyžama uložena pod polštářem, po odpočinku ponechána k vyvětrání na posteli, zajištění
dokonalého provětrávání.
Ukládání lůžkovin – náhradní čisté lůžkoviny jsou uloženy samostatně ve skříni lůžkovin na
chodbě u školní jídelny.
Otužování :
denní vycházky do přírody, dostatečné větrání, v letních měsících sprchování vodou a
plastovými stříkacími lahvemi.
Stravování:
Příprava stravy – vlastní
Podávání svačin - od 8.00 – 9.00 dopoledne (individuální samoobslužný režim, dle
požadavku dětí), od 14.30 – do 14.45 odpoledne (samoobslužný režim)
Systém podávání svačin – samoobslužný, dopoledne časově individuální
Obědy - doba výdeje – od 12.00 – 12.30
Časový odstup jednotlivých jídel - 3 hodiny
Cizí strávníci – 0
Samozásobování, dary – zaměstnanci mateřské školy, rodiče dětí (přebytky ze zahrady).
Pitný režim:
Příprava nápojů – třída mateřské školy, dodržován pitný režim, ve třídě k dispozici konvice
s nápojem (čaj, šťáva, voda).
Druh nápojů – ovocné a bylinné čaje, ovocné sirupy, ovocné šťávy, voda.
Způsob obsluhy – samoobslužný
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III.
ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM
Výměna prádla:
ručníky – 1x týdně (dle potřeby)
pyžama – 1x za týden
lůžkoviny – 1x za 3 týdny
Způsob praní prádla:
vlastní, v automatické pračce (DPP – pracovinice MŠ).
Způsob manipulace s prádlem:
Znečištěné prádlo je odneseno v prádelním koši do prádelny, vyprané, usušené a vyžehlené je
uloženo ve skříni čistého ložního prádla na chodbě u školní jídelny).

IV.
ZPŮSOB ZÁSOBOVÁNÍ VODOU,
ODKANALIZOVÁNÍ OBJEKTU,
LIKVIDACE ODPADU
Zásobování vodou :
z obecního vodovodu
Odkanalizování objektu:
do kanalizace (čistička odpadních vod v Borovech)
Likvidace odpadu :
1x týdně, Komunální služby Plzeň

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Kontrolou provádění ustanovení tohoto provozního řádu je pověřena ředitelka školy.
Provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015

V Borovech dne 7. července 2015
Zuzana Mastná
ředitelka školy

4

