Provozní řád mateřské školy
1. Údaje o zařízení:
Ředitelka MŠ:
Adresa:

Mgr. Zdeňka Tichá
1. Mateřská škola Karlovy Vary, p.o., Komenského 7
místo poskytovaného vzdělávání a školských služeb:
nám. E.Destinové 1, Karlovy Vary 360 09
IČO: 712 37 003
Telefon:
MŠ - 353 224 675, ŠJ – 353 223 402
Provozovatel:
Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 203/21, 361 20 K.Vary
Typ školy:
mateřská škola s celodenní péčí
Stanovená kapacita: 99 dětí ve 4 třídách
Provozní doba:
6.00 - 17.00 hodin
Zařízení není využíváno pro další aktivity

2. Režimové požadavky
Nástup dětí: děti nastupují do mateřské školy v čase od 6 do 8 hodin, dle individuální dohody s učitelkou výjimečně i později během dne. Vstup do budovy je zajištěn přes
dveřního telefonního vrátného. Od 6 do 7 hod a od 16.00 do17.00 hodin se děti scházejí
v jedné třídě, která je označena číselným symbolem na dveřích školy. Další slučování tříd
nastává při absenci pedagogů na pracovišti nebo při nízkém počtu dětí na třídách. Umožní-li
provoz, děti si vyberou „náhradní“ třídu, v níž pobývají opakovaně nutnou dobu.
Spontánní hra a didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou
individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí
Pohybové aktivity:
- denně zdravotně zaměřené cvičení v době 8.00-10.00 trvající cca 20 minut
- denně pohybové hry a hudebně pohybové chvilky
- 1x týdně didakticky cílené činnosti cca 45 minut (cvičení na nářadí)
- spontánní pohybové aktivity v interiéru i exteriéru areálu školy dle zájmu dětí
Pobyt venku: v dopoledních hodinách 2 hodiny denně většinou mimo areál školy
(didakticky cílené vycházky do města, k řece, do lesa, na okolní hřiště), v odpoledních
hodinách do odchodu dětí na školní zahradě. V letních měsících se činnosti přesouvají co
nejvíce ven.
Pobyt venku se neuskutečňuje nebo krátí při nepříznivých klimatických podmínkách
( silný vítr, déšť, náledí, mráz -10°C, silné inverze).
Údržbu zahrady (zeleň, zahradní nářadí, dopadové plochy, výměna písku) zajišťuje firma
určená zřizovatelem. Nezávadnost hrací plochy denně kontroluje školnice.
Pobyt venku se třídou kapacitně sníženou na 14 zapsaných dětí zajišťuje 1 učitelka.
Odpočinek dětí je realizován od 12.30 do 14.00 hod (poslech příběhů a relaxační hudby,
prohlížení knih a časopisů, spánek). V této době probíhá úklid třídy, WC a umýváren, šaten,
chodeb. Je respektována individuální potřeba spánku dětí a nahrazována klidovými činnostmi.
Lehátka jsou trvale rozložena v prostorách 1. třídy, lůžkoviny na nich rovněž. Ve 3 třídách si

denně děti připravují a uklízejí madrace a lůžkoviny. Pokud děti neodpočívají ve své kmenové
třídě, jsou jim vždy poskytnuty čisté lůžkoviny.
Stravování: vlastní strava připravená ve školní kuchyni
Ranní svačina: 8.30 - 9.00 hod
Oběd: 11.30 -12.30 hod
Odpolední svačina : 14.30 - 15.00 hod
Děti se podílejí na prostření stolů, jednotlivci si po sobě uklidí použité nádobí na předem
určené místo. Svačinu dopravenou výtahem do 1. a 2. patra v nerezových a porcelánových
nádobách přenese k jednotlivým stolům učitelka, děti si samostatně jídlo vyberou, vezmou
nebo požádají učitelku o pomoc. Nápoje nalévá učitelka. Polévku nalévá učitelka, hlavní jídlo
děti dostanou vydané od kuchařky v přípravné kuchyňce. Do 4. třídy jídlo převáží kuchařka v
termoboxu a nerezových nádobách. Nádobí si připraví děti společně s učitelkou.
Pitný režim: po celý den jsou na každé třídě na určeném místě k dispozici tekutiny
v nerezových konvicích s pokličkou (čaj nebo minerálka, voda nebo ovocné šťávy) a čisté
hrnky. Použité hrnečky děti odloží na tác. Učitelka doplňuje čisté hrnky a v případě potřeby
dalších tekutin kontaktuje kuchyň.
Tekutiny na školní zahradu jsou z kuchyně expedovány ve várnici, nádobí používáme
plastové jednorázové. Děti se mohou obsloužit samostatně nebo požádají o pomoc učitelku.
Otužování:
- kontrola vhodného oblečení dětí pro pobyt v interiéru mateřské školy a pro
pobyt venku
- sledování teploty v místnostech
- pravidelné větrání
Mimořádné události:
Děti, které vykazují známky infekčního onemocnění, pedagog odloučí od kolektivu do
zvláštní místnosti (sborovna), pověří dalšího pracovníka dozorem a okamžitě informuje
zákonného zástupce dítěte.
Odloučené pracoviště může omezit nebo uzavřít provoz z vážných provozních důvodů.

3. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: provádí se jednou za 3 neděle, výměna ručníků jednou za týden, v případě
potřeby ihned.
Způsob praní prádla: prádlo necháváme prát ve smluvním zařízení, ručníky a jiné drobné
textilie pere školnice 1x týdně nebo dle potřeby ihned, pyžama si děti odnášení po týdenním
použití zpravidla v pátek k vyprání domů.
Způsob manipulace s prádlem: použité prádlo je uskladněno v jednorázových obalech a ve
vyčleněném prostoru čeká na expedici do prádelny.
Čisté prádlo je dopraveno v jednorázových obalech, které jsou odstraněny a prádlo následně
uloženo ve skříních.

Karlovy Vary 1.9.2015

Ivana Bešťáková
vedoucí odloučeného pracoviště

