Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace
Fabian 1215, IĆ 70941777

Provozní řád
Č.j. 123/2017
Provozní řád je zpracován na základě § 7, odst. 2, zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a na základě změn souvisejících zákonů.

I. Údaje o zařízení
Adresa: Mateřská škola Velké Bílovice, příspěvková organizace, Fabián 1215, Velké Bílovice
PSČ 691 02 Velké Bílovice
Telefon: 519 346 240
IČO: 70941777
Odpovědná osoba: Kropáčová Anna, ředitelka školy
Zřizovatel: Město Velké Bílovice, starostka paní Marie Vlková
Typ: celodenní provoz v šesti třídách
Stanovená kapacita: 144 dětí
Provozní doba: 6:00 - 16:00 hodin
Výdejna stravy: dovoz stravy ze Školní jídelny Velké Bílovice, která je ve společné budově
telefon 519 552 804
vedoucí jídelny paní Adéla Bělochová

II. Režim dne (zařazení, délka aktivit)
Uspořádání dne:
1. třída „Koťátka“ – děti 2,5 – 7leté
7:30 – 9:35
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí
9:35 – 11:55
pobyt venku
11:55 – 12:30
oběd
12:30 – 13:15
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka
13:15 – 15:30
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
děti se rozchází do třídy Zajíčci s pobytem do uzavření MŠ
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2. třída „Kuřátka“ – děti 2,5 – 7leté
7:30 – 9:50
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí
9:50 – 12:10
pobyt venku
12:10 – 12:40
oběd
12:40 – 13:30
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka
13:30 – 15:30
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
děti se rozchází do třídy Zajíčci s pobytem do uzavření MŠ
3. třída „Zajíčci“ – děti 2 – 7leté
6:00
otevření MŠ, scházení dětí (děti se zde scházejí, paní učitelky z ostatních tříd si je po nástupu
do práce vyzvednou a společně odejdou do své třídy)
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
7:30 – 9:35
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí
9:35 – 11:55
pobyt venku
11:55 – 12:30
oběd
12:30 – 13:15
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka
13:15 – 16:00
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
uzavření MŠ
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4. třída „Štěňátka“ – děti 2,5 –7leté
7:30 – 9:50
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
9:50 – 12:10
pobyt venku
12:10 – 12:40
oběd
12:40 – 13:30
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka
13:30 – 15:30
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
děti se rozchází do třídy Zajíčci s pobytem do uzavření MŠ
5. třída „Berušky“ – děti 2,5 - 7 leté
7:30– 9:20
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí
9:20 – 11:40
pobyt venku
11:40 – 12:15
oběd
12:15 – 13:00
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání průběžně dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka
13:00 – 15:30
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
děti se rozchází do třídy Zajíčci s pobytem do uzavření MŠ
6. třída „Myšičky“ – děti 2,5 – 7leté
7:30 – 9:20
hry a činnosti dle volby dětí;
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou;
8:30 – 9:00
průběžná svačina dle potřeby dětí
9:20 – 11:40
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pobyt venku
11:40 – 12:15
oběd
12:15 – 13:00
příprava na odpočinek, polední odpočinek, vstávání dle individuální potřeby dítěte
14:00 – 14:30
průběžná odpolední svačinka, rozdělení dětí do tříd
13:00 – 15:30
hry a činnosti dle volby dětí
skupinová a individuální práce nabízená učitelkou
možnost pokračovat v započatých pracích dne
děti se rozchází do třídy Zajíčci s pobytem do uzavření MŠ
Pohybové aktivity
Herny
-

ranní cvičení a pohybové hry každý den

VYBAVENÍ:
Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, hračkami, stavebnicemi, výtvarnými materiály, hracími
koutky (kuchyňka, pokojíček), didaktickými pomůckami.
Haly
Dvě haly. Využívají se na pohybové aktivity dětí a relaxační cvičení každý den.
VYBAVENÍ:
Haly jsou vybaveny rehabilitačním žebříkem, rehabilitačními ježky, rehabilitačním lanem, pěti
žíněnkami, prolézačkou (vláček), houpadlem a žebříkem, průlezka se skluzavkou, kuličkový bazén,
odrážela.
Zahrada
Využívá se na prolézání překážek, ke šplhání, hry na písku, jízdu na koloběžkách, houpání na
houpačkách, klouzání po skluzavce a pro radost dětem. V teplém období se využívá denně.
VYBAVENÍ:
4 pískoviště, 3 domečky, 2 houpačky pákové, 2 pergoly, 2 sedací souprava, 2 houpadla
na pružině, 4 stínidla na pískoviště, nářadí a náčiní na pískoviště, auta, koloběžky, dopravní hřiště,
2 x stolky na pitný režim, trampolína atd. Zřizovatel – úprava zahrady, 1. a 2. etapa, hrací prvky
akátové dřevo.
Pobyt venku
Při pobytu venku maximálně využíváme školní zahradu, okolí MŠ, vycházky městem.
V zimním období využíváme prostory haly MŠ nebo tělocvičny ZŠ.
Údržbu školní zahrady a zeleně provádí zřizovatel.
Čas pobytu venku: dopoledne - uspořádání dne, odpoledne v závislosti na počasí.
Délka pobytu venku: závisí na klimatických podmínkách, stavu ovzduší, intenzity slunečního záření
a množství přízemního ozónu. Zohledněn je nástup dětí po nemoci. V teplém období víc jak 2
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hodiny denně. Každá třída má své pískoviště a k dispozici velkou část zahrady pro pohybové
aktivity, zahradní vybavení apod. Při nepříznivém počasí využíváme prostory haly MŠ nebo
tělocvičny ZŠ.
Odpočinek, spánek
Odpočinek a spánek probíhá ve všech třídách - viz uspořádání dne. Lehátka se rozkládají
v prostorách herny a zase uklízí. Skládají se na sebe, lůžkoviny a pyžama jsou provětrávané. Děti
odpočívají půl hodiny a potom ty, které nespí, si mohou vybrat činnosti dle volby nebo se s nimi
individuálně pracuje tak, aby se nerušily děti, které spí.
Stravování
Strava a nápoje jsou dopravovány ze školní jídelny, která je ve stejné budově jako MŠ. Dovoz stravy
zabezpečují provozní zaměstnankyně, o výdej stravy zabezpečují pracovnice pro výdej stravy.
Strava se dopravuje na vozících s ohřevem. Teplotu jídla kontroluje a zapisuje pracovnice pro výdej
stravy. Do 1. patra se jídlo dováží výtahem.
Podávání svačiny: 8:30 - 9:00 hodin
Systém podávání svačiny: u všech dětí je samoobslužný s pomocí učitelek
Doba výdeje oběda: viz uspořádání dne
Časový odstup od jídel: 3 hodiny
Pitný režim
Nápoje jsou dováženy ze školní jídelny.
Druh nápojů: mléko, čaj, ovocná mléka, bílá káva, kakao.
Celý den je k dispozici pitná voda.
Způsob obsluhy, manipulace s nádobím: při svačinách, obědě i během celého dne je možnost
doplnění podle potřeby dětí. Každé dítě má svůj hrníček, podávání je samoobslužné a hrníčky se
oplachují pitnou vodou. Každý den se umývají v myčce. Pitný režim je zajištěn i na školní zahradě,
kdy jsou k dispozici várnice s nápojem a oplachování hrníčků v přenosných nádobách.
Otužování:
Způsob: sluncem, vodou, vzduchem vzhledem k individuálnímu stavu dítěte
Frekvence: denně
Zařazení v uspořádání dne: pobyt venku
Způsob otužování u zdravotně oslabených: oblékání přiměřeně k teplotě ovzduší a klimatickým
podmínkám, po domluvě s rodiči
Jiný způsob ozdravných opatření: dodržování předpisových teplot pobytových místností, ložnice,
sociálních zařízení, časté větrání, dezinfekce sanitární keramiky, podlah, hraček, nábytku a nádobí
nejen při infekčních onemocnění, zdravotní filtr – vyřazení nemocných z kolektivu, osobní hygiena
dětí po použití WC, při nachlazení a před jídlem apod.

III. Nakládání s prádlem
Výměna prádla: lůžkoviny 1x za 21 dnů
ručníky 1x týdně
pyžama 1x týdně (při znečištění ihned)

5

MŠ_2017

Způsob praní prádla:
Pyžama perou rodiče, ostatní prádlo zaměstnankyně Městského úřadu Velké Bílovice (zřizovatel).
Způsob manipulace s prádlem:
Použité prádlo se třídí a odnáší v obalech na jedno použití do prádelny.
Čisté prádlo je dopravováno a udržováno odděleně od prádla použitého ve skříních.

IV. Zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění):
Teplota vzduchu: zima – průměrná teplota ve třídě 22°C
léto – průměrná teplota ve třídě 28°C
Kontrola teploty vzduchu: pomocí nástěnných teploměrů
Režim větrání: přirozené větrání okny denně

V. Režim úklidu (zajištění v souladu s § 22, vyhlášky č. 410/2005 Sb.)
Úklid se provádí:
- denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko,
- denně vynášením odpadků
- denně za použití čistících prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umyvadel
a záchodů
- nejméně 2 x týdně vyčištění koberce vysavačem
- nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení
a dezinfikování umýváren a záchodů
- nejméně dvakrát ročně umytí oken
- nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor
- malování jedenkrát za tři roky, v případě potřeby častěji
Účinnost:
1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2017 a nahrazuje původní znění směrnice čj. 83/2016.

Anna
Kropáčová

Ve Velkých Bílovicích dne 28. 8. 2017

Digitálně podepsal Anna
Kropáčová
Datum: 2017.09.02 16:07:32
+02'00'

Anna Kropáčová
ředitelka školy

6

MŠ_2017

