S15-3

Provozní řád mateřské školy
1. Údaje o zařízení
Samostatná škola:
Adresa:
IČ
Telefon:
Mobil:
e-mail škola:
e-mail šk. jídelna:

Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248
ul. Komenského 1248, Vrchlabí 543 01
71005919
499 421 859
739 039 888
komenskehoms@seznam.cz
kommsjidelna@seznam.cz

www stránky:

www.mskomenskeho.info

Zřizovatel:
Ředitelka školy:
Zástupce ř. šk.:

Město Vrchlabí
Miluše Kirchschlägerová
Miroslava Jeriová

2. Popis zařízení
2.1 Typ
- samostatná mateřská škola dvoupodlažní, pavilónového typu s celodenním pravidelným provozem
2.2 Kapacita
- 75 zapsaných dětí.
- 3 třídy s 25 dětmi zapsanými vždy v jedné třídě
- třídy jsou rozděleny dle věku 3 – 4 roky, 4 – 6 let
2.3 Provozní doba
- od 6:30 do 16:30 hodin včetně provozu o prázdninách. Provoz bývá přerušen v měsíci červenci či srpnu,
zpravidla na 5 týdnů.
2.4 Podmínky pro provoz
Každá třída má zatahovacími stěnami oddělitelnou třídu, hernu a ložnici, která slouží po uklizení
lehátek/matrací také jako tělocvična. Mateřská škola je napojena na centrální vytápěcí systém ČEZ –
Teplárenská.
Obě podlaží v obou učebních pavilonech mají samostatné východy a také nouzové východy vedoucí přímo na
zahradu, která je prostorná, oplocená, dostatečně vybavená pro hru dětí.
3. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení):
3.1 Nástup dětí
Zákonní zástupci (pověřené osoby) mohou děti přivádět kdykoliv během dopoledne až do odchodu na
vycházku, pak dle dohody s učitelkou. Od 6:30 hod. se děti scházejí v 1. třídě, kde si společně hrají nejdéle
do 7:30 hod..
3.2 Hra
Je uplatňována v průběhu režimu celého dne s využitím volných i řízených aktivit, buď individuálně nebo
skupinově. Formou hry naplňujeme vzdělávací cíle RVP PV.
3.3 Pohybové aktivity
Podmínky pro pohybové aktivity jsou dobré. V MŠ jsou velké prostory, velká školní zahrada vybavená
různými zahradními prvky s možností dostatečného volného pohybu.
V MŠ mají děti možnost využívat tělocvičné nářadí – švédské lavičky, žíněnky, švédskou bednu, žebřiny,
trampolínu, závěsný žebřík/lano, strachový pytel, žebříkovou sestavu na lezení se skluzavkou a jiné
tělocvičné náčiní.
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Během dne děti provádějí různé uvolňovací cviky, zdravotní cviky, hrají pohybové hry.
3.4 Pobyt venku
Délka pobytu je zpravidla 2 hodiny dopoledne, za příznivého počasí i déle, odpoledne podle doby pobytu dětí
v zařízení. Pobyt venku je upraven, popřípadě vypuštěn s ohledem na venkovní teploty (velký mráz -10 st. C,
prudký déšť, mlha).
Pobyt venku je využíván k uskutečnění her a činností podle volby dětí, tělovýchovných činností, k hrám
s pískem, na písku, se sněhem, na sněhu, s vodou, k plnění cílů RVP PV. Pro tyto účely jsou využívány i
vycházky do okolí, plnící především vzdělávací záměr (děti jsou mj. seznamovány se základními pravidly
dopravní výchovy).
3.5 Odpočinek
Doplňuje dobu nočního spánku, vychází z potřeby určité relaxace nervové soustavy dětí a zařazujeme ho
denně po obědě max. do 14:15hodin dle věku a individuálních potřeb dětí. Děti odpočívají v ložnici na
lehátkách se sololitovou deskou a s molitanovou podložkou nebo na molitanových matracích. U 5 - 6 letých
dětí se postupně zkracuje od podzimu k letním měsícům z důvodu návyku na režim školáka. K nespavým
dětem (neusnou-li během 1/2 hodinového odpočinku) je přistupováno individuálně s využitím nabídky
klidových činností (prohlížení knih, kreslení, malování, hra s mozaikami, apod.).
Všechny komplety lůžkovin jsou stlány až druhý den, po provětrání.
3.6 Stravování
Strava je připravována ve školní jídelně MŠ vždy čerstvá dle norem a vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním
stravování. Dítě se stravuje vždy pokud je přítomno v době podávání oběda. Polévka je připravena na místě
dítěte na stolku, druhé jídlo si děti sami přinášejí. Tácek se svačinou si děti samy nosí ze servírovací stolu,
pití si odnášejí pouze nejstarší děti (mladší ho mají připraveno na svém místě na stolku).
Časový odstup jednotlivých jídel nepřesahuje 3 hodiny.
V mateřské škole se stravují děti a zaměstnanci.
3.7 Pitný režim
Čaj (ovocný, bylinný) se připravuje ráno, během dne je doplňován, aby byl neustále ve třídě v konvici. Děti
mají k dispozici i vodu. Použité nádobí/skleničky zůstávají na stolku ve třídě a průběžně jsou umývány.
3.8 Otužování
Celoročně otužujeme děti každodenním pobytem venku, zejména vlivem přírodních činitelů - vzduch, slunce,
voda. Během dne otužujeme větráním a nepřetápěním místností (využíváme regulačních termoventilů na
každém tělesu ÚT), cvičením v přirozeném úboru, odpočinkem v chladnější ložnici.
U nejstarších dětí probíhá každoročně otužování i formou 10 lekcí plaveckého výcviku v plaveckém bazénu
v Jilemnici.
3.9. Specifika pro děti 2 až 3 leté:
- dětem je umožněn individuálně přizpůsobivý adaptační režim, mají dostatek času na veškeré aktivity, včetně
převlékání a stravování.
4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu, způsob a intenzita větrání, vytápění, osvětlení
4.1 Způsob a intenzita větrání a vytápění
4.1.1 Teplota vzduchu
Je dodržována v denní místnosti minimálně 20oC - 22oC, maximálně 28oC v teplých obdobích roku.
Provoz je zastaven, jestliže v učebnách určených k pobytu dětí dojde k poklesu teploty vzduchu ve 3 po sobě
následujících dnech pod 18°C, ne však méně než 16oC, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách
v jednom dni pod 16ºC.
Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30oC nebo kdy je
výsledná teplota kulového teploměru tg max vyšší než 31oC, je dle možností zajištěn pro děti pobyt mimo
budovu včetně zajištění pitného režimu.
Orientační teplota vzduchu je v prostorách MŠ zjišťována pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry jsou
umístěny mimo stěny s okny a nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření.
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4.1.2 Větrání
Provádí školnice ráno před příchodem dětí, dále pak učitelky v průběhu zvýšených fyzických aktivit dětí
(cvičení, pohybové chvilky), následně školnice po odchodu dětí na pobyt venku. V průběhu dne je
přizpůsobována intenzita a délka větrání vzhledem k venkovním povětrnostním vlivům a teplotě.
4.2 Osvětlení
Svítidla jsou umístěna na stropě rovnoběžně s okenní stěnou. Okna tříd a ložnic jsou vybavena stahovacími
vnitřními žaluziemi pro regulaci denního osvětlení v případě nadměrného přímého slunečního světla.
5. Zásobování pitnou vodou
Mateřská škola čerpá vodu z veřejného městského vodovodu.

6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
6.1 Výměna prádla:
Lůžkoviny se vyměňují 1x za 3 týdny (v případě potřeby častěji), ručníky 1x za týden, výměna pyžam je
prováděna 1x týdně zákonným zástupcem, v případě znečištění si dítě odnáší pyžamo odpoledne domů.
6.2 Praní prádla
Praní prádla je zajišťováno smluvně s firmou Prádelny a čistírny Náchod, která prádlo odváží a přiváží na
požádání v igelitových obalech.
Použité ložní prádlo je tříděno v hospodářské budově, použité prádlo se ukládá do igelitových obalů mimo
místnost s čistým prádlem. Čisté lůžkoviny se skladují v uzavíratelných skříních. Ručníky ai utěrky jsou
skladovány na čistých regálech ve skříni.
7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
7.1 Způsob a četnost úklidu a čištění
7.1.1 Denní úklid
Každodenně je prováděno setření navlhko všech podlah, nábytku, krytů topných těles, okenních parapetů,
klik, rukojetí splachovadel, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Na umytí umyvadel,
pisoárových mušlí a záchodů jsou použity čisticí prostředky s dezinfekčním účinkem.
7.1.2 Týdenní celkový
Jednou týdně se provádí omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umýváren a záchodů,
nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid
všech prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování, v případě potřeby častěji.
7.2 Způsob a četnost desinsekce a deratizace
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby odbornými pracovníky deratizační firmy.
7.3 Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace
Pevné odpadky jsou ukládány do uzavřených odpadkových košů, papíry a plasty do malých kontejnerů
u jednotlivých tříd. Pevné odpadky jsou odnášeny denně do popelnice na směsný odpad. Obaly z plastů jsou
ukládány zvlášť a odnášeny denně do kontejnerů pro tříděný odpad.
8. Další požadavky
8.1 Školní řád mateřské školy (příloha provozního řádu)
8.2 Vnitřní řád školní jídelny (příloha provozního řádu)
8.3 Evidence a registrace úrazů
Kniha úrazů uložena v lékárně u 1. třídy, kniha úrazů pro dospělé v ředitelně MŠ. Zaměstnanci pravidelně
informováni při školení BOZP.
8.4 Lékárnička první pomoci je u každé třídy, v kuchyni a v dolním altánu na školní zahradě.
8.5 Seznam telefonních čísel
8.6 Podmínky pro poskytnutí lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocnění
Je k dispozici v každé lékárně.
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9. Jiné
9.1 Pokyny pro případy nouze (havárie, požár a jiné)
Provozní řád nenahrazuje havarijní, provozní a evakuační řády, podle kterých se řeší mimořádné situace.
Evakuační řád je k dispozici v každé třídě, na nástěnce školní jídelny a v ředitelně MŠ.
9.2. Pokyny v mimořádných opatřeních COVID-19 budou řešeny vždy dodatkem pro aktuální období.

Revize a platnost od 11. 8. 2020
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