Mateřská škola, Chrudim2, Na Valech 693
Čj.: MS/86/2015
Spisový znak : 1.2

Účinnost : 1. 9. 2015
Skartační znak : A 5

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
Zpracováno podle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz
zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, ve znění pozdějších předpisů.

I. Údaje o zařízení
Název školy: Mateřská škola, Chrudim 2, Na Valech 693
Adresa školy: Na Valech 693, 537 01 Chrudim 2
Mateřská škola sídlí ve čtyřech budovách: Na Valech 693
Na Valech 182
Na Valech 193
Sladkovského 31
Telefon: ředitelství 469 622 090
Na Valech 693
734 417 599
Na Valech 182
Na Valech 193
Sladkovského 31
IČO: 75 015 307
Ředitel: Mgr. Lenka Marková
Zástupkyně ředitelky školy: Jana Kobetičová
Zřizovatel: město Chrudim

469 622 090, 731 767 375
737 353 385
469 622 887, 734 523 871
604 174 860

Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 202 dětí
Provozní doba školy: 6.30 – 16.30 hodin

II. Režimové požadavky
V režimu dne jsou pevně stanoveny doba jídla, pobytu venku a odpoledního odpočinku,
ostatní režimové momenty jsou orientační a učitelky jsou povinny ho pružně přizpůsobovat
aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Pokud
mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to
umožněno. Spojování tříd je omezeno na nezbytnou míru.
a) Nástup dětí: 6.30 – 8.00 hodin, po dohodě s rodiči i v jinou dobu

b) Spontánní hra: od 6.30 do 8.30 hodin a po odpoledním odpočinku – spontánní hry
probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se
zřetelem na individuální potřeby dětí
c) Didaktické cílené činnosti (činnosti řízené pedagogy): probíhají v průběhu celého dne
formou individuální či skupinové práce učitelek s dětmi. Vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
Od 9.00 do 9.30 kooperativní a frontální činnosti a hry v integrovaných blocích.
d) Sledování televize: v mateřské škole televizi nesledujeme, příležitostně video na
interaktivní tabuli – výukové programy dostupné na internetu
e) Práce na počítači: výukové programy – hygiena práce max. 10 minut
f) Pohybové aktivity:
Podmínky, vybavení
budova Na Valech 693 – vyhovující podmínky, vybavení velmi
dobré, maximální pohyb na školní zahradě
budova Na Valech 182 – vnitřní prostory vyhovující, pro
pohybové aktivity využívaná malá tělocvična v budově a 1x
týdně tělocvična v budově 193, maximální využití pohybu na
školní zahradě
budova Na Valech 193 – vyhovující podmínky, vybavení
dostačující, využívání tělocvičny, pohyb na zahradě
budova Sladkovského 31 – malé vnitřní prostory, nevyhovující
podmínky pro rušné pohybové aktivity, co nejvíce přenášení
pohybu na zahradu
Frekvence a druh pohybových aktivit:
- Denně zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační) a pohybové hry
- Průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti
- Denně dostatečné zařazování pohybu při pobytu venku
g) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9.30 – 11.30,
odpoledne po odpočinku do odchodu dětí domů. 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.
Pozemek k pobytu venku
školní zahrady, hřiště u hřbitova, tenisový kurt na sídlišti Dr.
Malíka, Michalský park, Klášterní zahrady, vycházky po okolí
Údržba
zeleň – investiční oddělení města Chrudim
pískoviště – učitelky přikrývání sítěmi, školnice pravidelné
kropení a čištění, výměna písku ve spolupráci s investičním
oddělením každé 2 roky
školní bazén – školnice budovy Na Valech 693, čištění
chemickými přípravky, vysáváním nečistot, zazimování firmou
h) Odpočinek, spánek: odpočinek po obědě 12.30 – 14.00 s respektováním individuální
potřeby spánku – dítě má možnost zvolit klidnou relaxační činnost (omalovánky, stříhání,
modelování, puzzle, PC)
Ukládání lehátek:
Ve třídách Berušky, Motýlci, Ptáčata, Sluníčka se skládají
lehátka po odpočinku, pyžama se věší na věšáčky k tomu
určených a místnost se vyvětrá
Třídy Kuřátka, Koťátka, Méďové a Žabičky mají oddělené
ložnice, lehátka stále rozložena, možnost větrání

i) Stravování:
- příprava stravy ve vlastní kuchyni v budově 693
- do budov 31, 182 a 193 se strava rozváží v termosech do výdejen
- svačiny se podávají: dopolední 8.30 – 9.00 hod., odpolední 14.00 – 14.30 hod.
děti si samy prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i tekutin, po
svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
- obědy se podávají: budova 693, 182 a 193 – v 11.30 hod
budova 31 - ml. děti v 11.30 hod., starší děti 12.00 hod
j) Pitný režim: nápoje a jejich doplňování provádí školní jídelna a nabízí různé druhy dle
sezóny (bylinné a ovocné čaje, energetické nápoje, ovocné šťávy) a čistou vodu, každé
dítě má z domova svůj vlastní hrneček, obsluhuje se samo u termosu s výpustným
ventilem, použité hrnky se omývají v myčkách.
k) Otužování: vodou
- v letních měsících školní bazén a rozprašovače vody na školních zahradách
- během školního roku předplavecký výcvik v krytém bazénu
- každodenní pobyt dětí venku
- v letních měsících ochrana před sluncem přikrývkou hlavy, slunečními brýlemi,
ochrana kůže kosmetickými přípravky s UV faktorem dle požadavků rodičů, pobyt ve
stínu
- v zimních měsících pobyt venku mimo dny s větrným počasím, silným mrazem nad –
10°C, s inverzním počasím.

III. Způsob nakládání s prádlem
a)
b)
c)
-

Výměna prádla:
lůžkoviny 1x za tři týdny
Ručníky 1 x týdně (dle potřeby častěji)
Pyžama 1 x týdně
Způsob praní prádla:
smlouva s prádelnou p. Modráčkové
dětské osobní znečištěné prádlo se předává rodičům
znečištěné ložní prádlo mimo svoz do prádelny perou školnice budovy 693 a 182
Manipulace s prádlem:
čisté prádlo je uloženo ve skříních k tomu určených
špinavé prádlo se ukládá do košů na vyhraněných místech: budova 693 – terasa
budova 182 - chodbička u pračky
budova 193 – terasa k přístavku
budova 31 – sklep
IV. Závěrečná ustanovení

Tento řád ruší Provozní řád MŠ čj.: MS/165/2012 a nabývá účinností dnem 1. 9. 2015.
V Chrudimi 30. 7. 2015

ředitelka školy

