 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽĎÁREC U SKUTČE, OKRES CRUDIM
sídlo: Žďárec u Skutče 8, 539 73 Skuteč



PROVOZNÍ ŘÁD

vnitřní předpis č 2 – MŠ

I. Údaje o zařízení 
 

Základní škola a mateřská škola Žďárec u Skutče, okres Chrudim 

sídlo: Žďárec č. 8
          539 73 Skuteč         telefon: 469 350 166 
Provozovatel: MěÚ Skuteč 
 
IČO: 750 161 09 

Odpovědná osoba:            Mgr. Kateřina Odstrčilová - ředitelka školy 
Zuzana Čáslavská - vedoucí učitelka mateřské školy 
Typ zařízení: s celodenní péčí 
Stanovená kapacita: 25 dětí 
Provozní doba: od 6,15 do 15,45 hodin 

II. Režimové požadavky 
Nástup dětí: od 6,15 do 8,00 hodin 
Spontánní hra: od nástupu dětí do mateřské školy do 8,15 hodin 9,30 - 10,00 - mladší děti 
 14,15 - 15,45 hodin 
Činnosti dětí, řízené pedagogem: od 9,00 - 9,30 hod.- společné řízené čin.    (mladší i starší děti) 
od 9,30 - 10,00 hod. řízená činnost 
(předškolní děti) 
Sledování televize: maximálně půl hodiny jednou až dvakrát v týdnu 
Pohybové aktivity: denně od 8,15 - do 8,30 hod. pohybová chvilka jednou týdně cvičení na nářadí (nebo s náčiním) v délce půl hodiny 
děti cvičí v ložnici nebo venku 
Pobyt venku: denně od 10,00 - 11.30 hod. 
případně po odpolední svačině do odchodu domů 
k pobytu dětí venku slouží: školní “Zahrada u malých šikulů“- je oplocená, pravidelně udržována sekáním, vybavená zakrytým pískovištěm, zahradním domkem, houpačkami, altánem, rozhlednou, záhonky a jinými prvky k procvičování obratnosti dětí. 
oplocený betonový pozemek před školou určený převážně k jízdě na kolech, ranní pohybové chvilce nebo řízené pohybové činnosti a zatravněné hřiště u školy, využívané k míčovým hrám.
Odpočinek, spánek: denně od 12,00 do 14,00 hodin 
děti, které neusnou, mohou pouze odpočívat, případně si na lehátku prohlížet knížky nebo si pohrát s plyšáky. 
Děti odpočívají na nových lehátkách, které zcela splňují hygienické požadavky, (jsou celé omyvatelné), pyžama si děti ukládají do kapsáře s označenými kapsičkami. Lůžkoviny jsou pravidelně provětrávány.
Stravování: ranní svačina - 8,30 - 9,00 odpolední svačina - 14,15 - 14,45 oběd - 11,30 - 12,00 
Jídlo je připravováno ve školní jídelně ve Skutči (Osady Ležáků) a dvakrát denně dováženo školním autem. V 8.oo hod. se jezdí pro ranní svačinu a v 11,oo hod. pro oběd a odpolední svačinu. Naše kuchyň slouží jako výdejna jídel. 
Časový odstup jednotlivých jídel je 3 hodiny. Svačinu dětem rozdává služba na stoly, děti si samy z tácu jídlo vezmou a namažou, samy si dojdou pro nápoj (kakao, mléko, čaj), děti jedí najednou. Mladším dětem je pomáháno.
Polévku dětem doneseme, pro druhé jídlo sobě a mladším dětem, starší děti chodí samy. Po obědě si děti samy uklidí špinavé nádobí na odkladové okýnko. Služba se podílí na rozdání příborů, prostírání. 


Pitný režim: k pravidelnému pití jsou dětem připravovány různé druhy ovocných nebo bylinných čajů (v letním období jsou nabídnuty ovocné koncentráty). Děti mají přístup k nápojům po celý den, čaje jim jsou
průběžně doplňovány do vlastních označených hrnečků, které se na konci dne umyjí. Několikrát v průběhu dne jsou děti vyzvány, aby se napily. Dvouleté děti mohou k pití používat uzavřenou lahvičku, která je jim v průběhu dne dolévána.
Otužování: hrací místnost a ložnice jsou pravidelně větrány děti, podle možností, co nejvíce cvičí venku vycházky do přírody 
děti jsou vedeny k odkládání nadbytečného oblečení (když se topí, svlékají se pouze do trička a punčoch.
Každý rok je organizován plavecký výcvik v krytém bazénu,          spojený se saunováním, v rozsahu 5 hodin.
V letním období se s dětmi jezdí na venkovní koupaliště do Skutče. V zimě dětí jezdí pravidelně brusli na zimní stadion do Skutče.
III. Způsob nakládání s prádlem 
Výměna prádla:   ručníky - jednou týdně                 pyžama - jednou týdně  lůžkoviny - jednou za tři týdny 
Způsob praní prádla: praní prádla je smluveno v prádelně Senior Centra ve Skutči. 
Způsob manipulace s prádlem: prádlo je převáženo v koších k tomu určených. Převoz prádla do prádelny v Senior Centru ve Skutči a jeho vyzvednutí zajišťuje školnice naší školy. Prádlo je uloženo v samostatné uzavřené skříni. 
Tento řád byl projednán na provozní poradě dne 28. 8. 2017
Tento řád nabývá platnost 1. září 2017 (platí do další změny)
                                                                        Zuzana Čáslavská – zástupce ředitele

