Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Č.j.:

ZŠMŠ/137/16

Vypracovala:

Věra Závodná, zástupkyně ředitelky školy

Schválila:

Mgr. Jana Veličková, ředitelka školy

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

31. 08. 2016

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

01. 09. 2016

(zpracováno podle Z 258/2000 Sb.- o ochraně veřejného zdraví)
Předmět vymezení:

Mateřská škola Ostravice

1. Údaje o zařízení:
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Ostravice, příspěvková organizace
Ostravice 308
739 14 Ostravice
558 682 343, 558 682 005
info@ms-ostravice.cz
ms-ostravice.cz
750 29 715
Obecní úřad Ostravice
Mgr. Jana Veličková
Věra Závodná
mateřská škola s celodenním provozem
84 míst
6.30 – 16.30

Telefon:
E-mail:
Webové stránky:
IČO:
Provozovatel:
Ředitelka:
Zástupce řed.:
Typ:
Kapacita:
Provozní doba:
2. Režimové požadavky:
6.30 – 8.00
8.00 – 11.00
8.00 – 11.10

11.00 – 12.00
12.00 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 16.30

- scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí
- hrové činnosti a pohybové aktivity
- hygiena, svačina
- realizace programově řízených činností (frontální,
skupinová, individuální forma)
- zájmové činnosti (anglický jazyk)
- pobyt venku
- hygiena, oběd
- odpočinek
- náhradní nespací aktivity
- kroužky
- hygiena, odpolední svačina
- odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle volby dětí

Sledování televize:

výjimečně při velké nepřízni počasí v náhradní činnosti –
maximálně 20 min.

Pohybové aktivity:
Vnitřní podmínky:
Zahrada:

- herna každé třídy je dostatečně vybavená nářadím a náčiním Tv
- prostorná, členitá, vybavená průlezkami, pískovišti
- dětské dopravní prostředky - odrážedla, trojkolky, koloběžky
- pro zimní hry – lopatky, boby, saně

Druh pohybových aktivit:
- volné – HPH, PH s náčiním – v celém průběhu dne
- řízené – tělovýchovné chvilky, Tv 1x týdně
Pobyt venku

- zahrada: prostorná, členitost terénu, vybavená průlezkami,
pískovišti, mlžištěm
Údržba
- kosení – školník (1x za 14 dnů, duben-říjen)
- pletí – dle potřeby, uklízečka
- kropení pískovišť - uklízečka
- odklízení sněhu - školník
Délka pobytu venku včetně oblékání:
10.00 – 11.00
14.00 – 16.00

dopoledne pravidelně
odpoledne nepravidelně

Využití:

- hry na zahradě – volné a řízené
- vycházky dětí do okolí
- vycházky do chráněných oblastí

Odpočinek a spánek:
12.00 – 13.30
Ukládání:
- pyžam
- lůžkovin
- lehátek

- plastové větratelné košíčky
- do plátěných vaků zavěšených na tyči
- do skříňových kontejnerů

Stravování:
Příprava stravy
Systém podávání
Podávání svačin
Podávání obědů
Pitný režim

- vlastní
- příprava zaměstnanci kuchyně v přípravných kuchyňkách na
servírovací vozík.
- 8.00 - 9.00, 13.30 - 14.00 (děti svačí individuálně)
- 11.00 – 11.30
v celém průběhu dne, podávají se čaje a studené vitamínové
nápoje

Otužování:
- vodou do půl těla po Tv
- větráním místností
- pobyt venku
- předplavecká příprava
3.Způsob nakládání s prádlem:
- ručníky
1x týdně
- ložní prádlo
1x za 3 týdny
- pyžama
1x týdně
Skladování:
lůžkoviny a ručníky
pyžama

uklízečka
uklízečka /Prádelna Frenštát/
praní rodiči

šatní skříně ve skladu prádla
každé dítě má svůj košíček

…………………………….…………..…….
Zástupkyně ředitelky školy

………………………………..…………….
Ředitelka školy

