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Bc. Markéta Kučerová, vedoucí učitelka
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Pedagogická rada projednala dne:

28. 08. 2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

01. 09. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

01. 09. 2019

Úvod
V souladu s příslušným ustanovením zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky ministerstva školství č. 14/2005 o předškolním
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a RVP PV vydávám jako statutární orgán školy
tento vnitřní předpis Provozní řád mateřské školy.

Název organizace:
IČO:
zřizovatel:
tel.:
e-mail:
ředitelka školy:
vedoucí učitelka:

Údaje o zařízení
Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
70980993
Obec Popovice
572 574 120, 731 566 088
skola@popovice.cz
Mgr. Ilona Eliška Hendrychová, ředitelka školy
Bc. Markéta Kučerová

Typ školy:
Kapacita:
Provozní doba:

Popis zařízení
mateřská škola s celodenním provozem
26 dětí / 2 třídy
06:45 hodin - 16:00 hodin

Režim dne
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný,
psychický a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální rozvoj a
pro navazující vzdělávání v základní škole.
Nástup dětí do MŠ:
06:45 hodin – 08:00 hodin
Spontánní hra:
06:45 hodin – 08:00 hodin
14:30 hodin – 16:00 hodin
Činnost dětí řízené pedagogem:
09:00 hodin – 09:45 hodin
Pohybové aktivity:
každodenní 08:15 hodin – 08:45 hodin (provádí
se cvičení s hudbou a s rozličným náčiním
- drátěnky, molitanové kostky, stuhy, šátky, kruhy,
tyče, polštářky… Jsou zařazovány zdravotní cviky,
hudebně pohybové hry, cvičení na tělovýchovném
nářadí…)
Tělovýchovné chvilky:
v průběhu každého dne
Tělovýchovná činnost:
zařazována 1x týdně
Pobyt venku:
Provádí se zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne
podle délky pobytu dětí v MŠ. V zimním a letním
období je doba pobytu venku upravována s ohledem
na venkovní teploty. Pobyt venku bývá zkrácen nebo

zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých
klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti
vzniku smogové situace.
V letních měsících bývá provoz přizpůsobován tak, aby řízené činnosti dětí byly
prováděny ve venkovním prostředí – školní zahrada, volná příroda. K pobytu venku
je využívána školní zahrada vybavená průlezkami, pískovišti. Pobyt na školní zahradě
je střídán s vycházkami směřovanými po celé obci, jejím okolí – k lesu, k rybníku, do
polí a zahrad. Písek na pískovišti je 1x za dva roky vyměňován a 2x ročně upravován
chemickým prostředkem. Školní zahrada je oplocena.
Odpočinek a spánek
doba trvání: 12:15 hodin – 14:00 hodin (respektovány jsou individuální potřeby dětí
během odpočinku na lehátku. Děti, které nespí, mají možnost prohlížet si knihy,
časopisy, hrát si s oblíbenou hračkou, popřípadě mají možnost dříve vstávat z lehátek
a zvolit si libovolnou hru nebo plnit jednoduché úkoly zadané učitelkou, děti spí a
odpočívají na molitanových lehátkách. Pyžama jsou jednotlivě umístěny v otevřených
a větratelných boxech.
Stravování
Strava je připravována ve vlastní kuchyni, podávání svačin: ráno – 08:30 hodin
– 09:00 hodin, odpoledne – 14:15 hodin – 14:30 hodin, při podávání svačinek se děti
obsluhují samy, podávání oběda – 11:30 hodin – 12:00 hodin, polévka je podávána
přímo u stolečků, pro hlavní jídlo si dětí chodí samy k výdejnímu okénku ve třídě,
časový odstup mezi jednotlivými jídly nepřesahuje 3 hodiny.
Pitný režim
Nápoje jsou dětem podávány denně v termosce na samostatně odděleném stolečku a
jsou průběžně doplňovány, děti se obsluhují samy, pití si nalévají do osobních hrníčků,
které si pro jejich odlišnost lehce poznají, umývají se na konci každého dne, k pití jsou
podávány ovocné šťávy obohacené vitamíny a jódem, v zimních měsících je dětem
podáván teplý čaj – bylinkový nebo ovocný.
Otužování
Děti jsou denně otužovány vzduchem – větrání místností (snižování teploty), a to
během spánku a při pravidelném cvičení v místnosti, v létě se děti otužují
při pobytu venku vzduchem, sluncem, vodou – hry v bazéncích, hry s vodou, slunění, v
zimě se děti otužují při hrách na sněhu a se sněhem, sáňkování, klouzání.
Oblečení
Děti jsou přiměřeně oblékány pro pobyt ve třídě i venku, při tělovýchovných činnostech
ve třídě si děti odkládají přebytečný oděv, na spaní se převlékají do pyžama.

Způsob nakládání s prádlem
Výměna lůžkovin se provádí nejméně jednou za tři týdny, pyžama jednou za dva týdny,
podle potřeby každý týden. Výměna ručníků se provádí každý týden. Použité ložní
prádlo a ručníky se perou a žehlí přímo ve škole. Čisté prádlo se ukládá
do skříně lůžkovin. Čistotu pyžam zajišťují rodiče.
Závěrečná ustanovení
a) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je ředitelka školy
b) Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.

Popovice 21. 08. 2019

Mgr. Ilona Eliška Hendrychová
ředitelka školy

