PROVOZNÍ ŘÁD
MATEŘSKÉ ŠKOLY LITVÍNOVICE

I. Údaje o zařízení
Adresa: Mateřská škola Litvínovice 49, 370 01 České Budějovice
MŠ je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Šindlovy Dvory 40
Telefonní kontakt: 387 203 410,
IČO : 750 00 709
Odpovědná osoba : Mgr.Pavlína Růžičková, ředitelka ZŠ a MŠ
Zřizovatel: Obecní úřad Litvínovice

II. Popis zařízení
Typ: celodenní mateřská škola s pravidelným provozem
Kapacita MŠ: 16 dětí
Počet zapsaných dětí: 16
Počet tříd: 1
Počet dětí ve třídě: 16
Věkové složení dětí ve všech třídách je heterogenní.
Provozní doba mateřské školy 6.30 - 16.15
Zařízení není využito pro jiné aktivity.

III. Režimové požadavky
Nástup dětí do MŠ – od 6.30 hod do 8.00 hod (pozdější příchody je nutné předem hlásit uč.). Rodiče
jsou povinni předat dítě učitelce osobně.
Spontánní činnosti - probíhají od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku,
prolínají se s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru a s ohledem na individuální
potřeby dětí.
Řízená činnost – probíhá s ohledem na potřeby a zájmy dětí, zpravidla skupinově nebo kolektivně
s individuálním přístupem v době 9,00 – 9.30.
Sledování televize je zařazováno mimořádně – pouze jako doplněk vzdělávacích činností nebo jako
náhradní činnost v době pobytu venku v případě nepříznivého počasí.
Pohybové aktivity
Denně – zařazováno ranní cvičení obsahující cviky přirozené, zdravotní, akrobatické, relaxační,
pohybovou hru a dechová cvičení, dále při pobytu venku – pohybové vyžití na čerstvém vzduchu,
zdolávání přírodního terénu – využití blízké Stromovky.
průběžně jsou zařazovány pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, pohybové aktivity při
spontánních hrách a pobytu venku
Pobyt venku – minimálně 2 hodiny denně (dle počasí). Dopoledne od 9.30 do 11.30 a odpoledne dle
počasí od 14.30 do 16.15. V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se
neuskutečňuje při mrazu pod -10 st., při silném větru, dešti a při inverzích. Pro pobyt venku je
využívána zahrada MŠ, vycházky do přírody a do okolí MŠ. Údržbu školní zahrady zajišťuje školnice, v
případě potřeby zavlažuje trávníky a pískoviště, trávník seče dvakrát měsíčně. Pískoviště je kryto
ochranou sítí, 1x za dva roky je písek pravidelně měněn.
Odpočinek – děti odpočívají na plastových lehátkách s molitanovou matrací označených rozlišovací
značkou, které jsou po vyvětrání lůžkovin denně ukládány do prostoru ve třídě, k tomuto účelu
určenému. Spánek přizpůsobujeme individuálním potřebám dětí. Většina dětí odpočívá, děti, které
nespí, se mohou věnovat klidné činnosti na lehátku – hry s plyšáky, prohlížení knih nebo časopisů, po
13,30 mohou věnovat klidné činnosti ve třídě.
Stravování – MŠ v Litvínovicích nemá vlastní kuchyň, jídlo se dováží denně čerstvé ze školní kuchyně
v Š. Dvorech v termoporech. Denně je připravována čerstvá strava podle jídelníčku zpracovaného
vedoucí školní jídelny. Svačina je podávána od 8,45 do 9,00 – Svačinu připravuje denně školnice
přímo v MŠ a děti se obsluhují samy – př. – nalévají si nápoje, vybírají si menší, či větší kousek pečiva
apod. a po svačině si samy uklízejí nádobí i ubrousek.
Oběd je podáván od 11.30 do 12,00 – polévku i hlavní jídlo vydává dětem školnice, po obědě uklízejí
určení hospodáři – tj. dvě děti, které školnici nosí nádobí a příbory. Nápoje si děti nalévají samy a
vždy mají na výběr min. ze dvou druhů nápojů.
Odpolední svačina je podávána od 14.30 - do 14.45 – děti se obsluhují samy.

Pitný režim – děti mají tekutiny celý den k dispozici ve třídě v barelu. Každé dítě má svůj hrneček
označen rozlišovací značkou a samostatně si nalévá podle své potřeby. Učitelka dětem v průběhu dne
pití nabízí. Doplňování tekutin do nádoby a přesun pitného režimu na školní zahradu zajišťuje
školnice. Tekutiny se obměňují - neslazený čaj (zimní období), ovocná šťáva (letní období).
Otužování – učitelky dbají na vhodné oblečení dětí ve třídách a při pobytu venku a na dostatečnou
délku pobytu venku. V letních měsících využíváme venkovní sprchy a mlhoviště.

IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Větrání - místnosti se pravidelně větrají několikrát denně, školnice sleduje vytápění budovy a
redukuje na přiměřenou teplotu. V každé třídě jsou umístěny teploměry.
Osvětlení – ve všech třídách je rovnoměrné a vyhovující, v celém objektu jsou instalována stropní
světla s kryty. V třídách jsou instalovány žaluzii (ochrana před oslněním).

V. Zásobování pitnou vodou
Zdroj – veřejný vodovod s pitnou vodou vyhovující všem předpisům

VI. Způsob nakládání s prádlem
Ručníky dětí se mění 1x týdně, v případě potřeby okamžitě.
Lůžkoviny se mění 1x za 3 týdny, v případě nutnosti okamžitě.
Pyžama mají děti vlastní a mění se 1x týdně.
Výměnu prádla, jeho praní a žehlení zajišťuje školnice. Prádlo je uloženo ve skladu prádla.
Ostatní textil (záclony, plyšové hračky, textilní hrací prvky) se pere v rámci většího úklidu.

VII. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob úklidu – denně se provádí setření všech podlah a jiných povrchů navlhko, s použitím čisticích
prostředků s desinfekčním účinkem, 1x týdně úklid omyvatelných stěn, okenních parapetů, apod.,
2x ročně se provádí celkový úklid všech prostor školy. Podle potřeby se provádí desinfekce a
deratizace.
Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace – odpad je ze tříd odnášen v uzavřených obalech a
je ukládán v tomu určených nádobách a likvidován příslušnou firmou, v objektu MŠ jsou umístěny
nádoby na třídění odpadu

VIII. Další požadavky
Školní řád – zveřejněn v šatnách dětí, zaměstnanci a rodiče dětí jsou s ním seznámeni
Evidence a registrace úrazů – vedena kniha úrazů
Lékárnička první pomoci – ve všech třídách je umístěna na přístupném místě, pravidelně doplňována
a kontrolována

Šindlovy Dvory 1. 9. 2014

…………………………………………………..
vedoucí učitelka MŠ

……………………………………………………….
ředitelka ZŠ a MŠ

