PROVOZNÍ ŘÁD
Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb, příspěvková
organizace
(dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a
dalších předpisů v pozdějším znění)

108/2001 Sb.vyhláška Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. března 2001, kterou se stanoví
hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských
zařízení v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Provoz MŠ ,,OKRUŽNÍ“
Předmět činnosti mat. školy: Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte
předškolního věku, podílí se na jeho zdravém, citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na
osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů.
Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání.
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do
základního vzdělávání.
Zajišťování všestranné výchovné a sociální péče dětem zpravidla ve věku od 3 do 6 let i
dětem s odloženou školní docházkou.

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ
Adresa:
IČO :
Ředitelka:
ZŘ pro MŠ:

Ved. uč.:
Ved. ŠJ :

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57- pracoviště MŠ Okružní
PSČ: 352 01
Tel.: 354525910, mobil 731 454 402
70976490
Mgr. Jiřina Červenková
Alena Soprová
Marta Petrášová
Monika Štěpánová na MŠ G.Geipela

Typ MŠ:

s celodenní péčí

Kapacita:

počet tříd: 4
počet dětí: 92

Provozní doba:

6.00 – 16.00

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY /DÉLKA AKTIVIT, ZAŘAZENÍ/
Nástup dětí:

zpravidla 6.00 – 8.00 hod./ i déle, po předchozí domluvě s rodiči/

Spontánní hra: denně / zařazení v ranních, dopoledních a odpoledních činnostech,
v průběhu dne/
zařazení v režimu dne: 6.00 – 8.00 - spontánní hry a činnosti
9.30 – 11.30 - pobyt venku
14.30 – 16.00- odpolední hravé činnosti
Činnosti řízené pedagogem:
8.00 - 12.00 - dopolední činnosti /včetně oběda/
14.00 –14.30 - hygiena, oblékání, svačina
Sledování televize: V týdenním režimu nezařazeno, realizováno výjimečně
a to pouze pořad pro děti předškolního věku.
Pohybové aktivity:
Tělocvična, zahrada, hřiště
Druh pohybových aktivit: přirozená cvičení, zdravotní cvičení,
cvičení na nářadí, pohybové hry, hudebně pohybové hry, relaxační cvičení.
Frekvence zařazování pohybových aktivit: dopolední činnosti, pobyt
venku, odpolední hry.
Pozemek využívaný k pohybovým aktivitám - školní zahrada s
pískovištěm vybavená průlezkami, houpačkami, skluzavkami, dalším
zahradním nářadím.
Časový údaj: 9.30 – 11.30 dopoledne
14.30 - 16.00 odpoledne
Využití pobytu venku: spontánní, řízené poznávací činnosti.
Odpočinek, spánek:
po obědě- maximální rozmezí 11.45 – 14.00
minimální
12.15 - 13.30, respektován věk dětí
relaxační
12.15 –13.45
Lehátka jsou ve třech třídách rozložena na tzv. galeriích, v jedné třídě se
matrace rozkládají, následně jsou uloženy v dřevěných, větratelných regálech.
Pobyt venku:

Stravování:

Příprava stravy - dovážená z MŠ G.Geipela.
Systém podávání jídel je samoobslužný a obslužný v jídelně ZŠ.
Polévku dětem nalévají učitelky, hlavní jídlo připraví kuchařka a společně
s učitelkami rozdají mladším dětem. Předškolní děti si hlavní jídlo odebírají
u výdejového okénka.
Svačinky se připravují v kuchyňce MŠ a podávají ve třídách.

8.00 - 8.30 - dětem je rozdána na stolky, u předškolních dětí v rámci
sebeobslužných činností je využívána pomoc tzv.
hospodářů
Oběd:
11.00 - 11.45
Odpolední svačina: 14.00 - 14.30
Přesnídávka:

Pitný režim:

čaj, vitaminové nápoje, voda
Podávání v průběhu dne, předškolní děti si mohou samostatně

nalít připravený nápoj.
Otužování:

Vybavení MŠ umožňuje pouze opláchnutí chladnou vodou,
využíváme též delších vycházek.

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM
Výměna prádla:

Lůžkoviny - 1x za 21 dní
Ručníky - 1x za týden
Pyžama - 1x za týden
Způsob praní prádla: Lůžkoviny a ručníky se odváží do MŠ G.Geipela.
Pyžama: rodiče
Způsob manipulace s prádlem: Skladování a manipulaci s prádlem zajišťuje školnice.
Prádlo je uloženo ve skříních a přepravováno v prádelních koších.

Platnost provozního řádu od 1. 9. 2015

Mgr. Jiřina Červenková
ředitelka školy

