Obec Štarnov
Základní škola a Mateřská škola Štarnov, příspěvková organizace
Štarnov 52, 783 13 Štěpánov
IČ: 70906482

Zřizovatel:
Provozovatel činnosti:
adresa:

Přehled zájmových objektů
 Pracoviště: „Mateřská škola Štarnov 41, 783 13 Štěpánov„

Zásady provozního řádu Mateřské školy Štarnov
Dle zákona č. 258/ 2000 sb., o ochraně veřejného zdraví a o (ve znění pozdějších předpisů.
I. Údaje o zařízení:
Název organizace: Základní škola a mateřská škola Štarnov,Štarnov 41,783 13 Štěpánov
Telefon:
IČO:
Vedoucí učitelka:
Provozovatel:
Typ školy:
Provozní doba:
Jiné aktivity:

585389536
70996482
Petra Klapková, Šternberk, +420731160477
Obec Štarnov
MŠ s celodenní péčí, dvoutřídní
6:15 - 16:15 hod.
besídky, karneval /v průběhu roku/, výlety

II. Režimové požadavky:
Nástup dětí:
06.15 hod. Příchod dětí je možný dle potřeb rodičů /respektování individuálních požadavků, dohoda
s rodiči/. Při přijímání dítěte do MŠ učitelka kontroluje zdravotní stav dítěte dle vnějších příznaků a
individuálně apeluje na rodiče viditelně zdravotně nezpůsobilého dítěte, aby navštívili lékaře,
popřípadě doložili potvrzení, že dítě může do kolektivu. Péči o zdraví dětí se učitelky věnují i
působením na rodiče v oblasti správného a vhodného oblékání dětí/, větší počet tenčích vrstev,
vhodná obuv, rukavice apod./. Při výskytu infekčního onemocnění ve třídě informujeme ostatní
rodiče prostřednictvím nástěnky umístěné v šatně dětí.
Režimová opatření v případě zvýšené nemocnosti dětí, výskytu infekce, apod.








podle druhu zvýšeného výskytu onemocnění dětí přizpůsobení denního programu dětí
zajištění důsledné desinfekce společných prostor, nádobí, výměna lůžkovin, ručníků
zajištění desinfekce rukou dětí i dospělých vhodnými a dětem přístupnými prostředky
zajištění důsledného mytí rukou před jídlem a po toaletě
v případě výskytu vší platí body níže
zjištění původce nákazy a jeho dočasné vyloučení ze skupiny dětí za účelem léčby
přijetí zpět do skupiny dětí po předložení lékařského potvrzení o způsobilosti dítěte znovu MŠ
navštěvovat

Spontánní hra a činnosti řízené pedagogem:
06:15 - 08:30 hod. Hry a činnosti dle volby dětí, spontánní s plněním cílů, které stanoví Rámcový
vzdělávací program pro mateřské školy. Obsahuje hry námětové, konstruktivní, tvořivé, poslech
pohádek, příběhů, básní, říkadel, popis obrázků, dramatizace pohádek, slovní hříčky, hádanky,
individuální práce s dětmi, práce s papírem, skládání, stříhání, lepení, vytrhávání papíru. Modelování,
práci s hlínou, kreslení pastelem, tuší, křídou, malování temperou, vodovými barvami. Pohybové hry,
tělovýchovné chvilky, zdravotní a relaxační cviky, motivační cvičení, cvičení s náčiním, na Over
Ballech, cvičení na nářadí, s hudbou. Zpívání u klavíru, se zpěvem a tancem, hudebně pohybové
prvky, hry na dětské hudební nástroje. Hry na cvičení paměti, logického myšlení, smyslové hry,
seznamování s počítačem.
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08:30 – 8:50hod. Hygiena a svačina
8:50 - 9:30 hod. Řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dle TVP,
v souladu se ŠVP
09:30 - 11:30hod. Příprava na pobyt venku, pobyt venku, hlavně na školní zahradě, vycházky
do okolí, přilehlého parku, Rákosníčkovo hřiště, sezónní vycházky do
přírody, tematické vycházky, návštěvy EKO - centra
11:30 - 12:30 hod. Hygiena, oběd, příprava dětí na odpočinek, poslech čtených i
reprodukovaných pohádek, zpívání před spaním, relaxační hudba,
náhradní aktivity u dětí s menší potřebou spánku - pracovní listy,výukové
programy na PC, výtvarné činnosti
14:15 - 15:00 hod. Vstávání, hygiena, odpolední svačina
Od 15:00 - 16:15 hod. Hry a činnosti podle volby dětí až do odchodu domů.
Spontánní hry, zájmové činnosti /keramika, malování/, pohybové aktivity
Za příznivého počasí pobyt a hry na školní zahradě.
Práce na počítači:
Ve třídě je umístěn počítač pro děti tak, aby splňoval podmínky uvedené § 13.
PC je využíván k individuální práci učitelek,slouží jako pomůcka při výuce písniček,tanečků.
Sledování televize:
MŠ nevyužívá televize k doplnění školního vzdělávacího programu. Využívá pouze programy na
DVD. V odpoledních činnostech mají děti možnost dle zájmu sledovat oblíbené pohádky. Délka
jednoho vysílání je max. 30 min. Frekvence zařazení je max. 1 - 2x týdně, jako náhradní činnost při
nepřízni počasí apod.
Za uložení hraček, pomůcek a za uložení a vypnutí didaktické techniky zodpovídá učitelka, která
uvedené věci používala. Ta také pokud končí službu, uvede třídu do náležitého stavu pro provoz
v příštím dni.
Pedagog MŠ kontroluje čistotu prostředí, hraček i výchovných pomůcek. Pečuje o bezpečnost dětí a
odpovídá za ni.
Pohybové aktivity:
Plochy ve třídách odpovídají svojí kapacitou počtu zapsaných dětí na třídu. Denně učitelky provádí
s dětmi ranní cvičení buď formou zdravotních cviků nebo motivovaných cvičení a
pohybových her.1x týdně se provádí tělesná výchova ve třídě nebo na ŠZ.
Druhy pohybových aktivit:
 Lokomoční /chůze, běh, skoky, poskoky, hody, házení/
 Základní gymnastika
 Míčové hry
 Manipulační činnosti a jednoduché úkony s pomůckami, náčiním
 Zdravotně zaměřené cviky
 Relaxační cvičení
Smyslové a psychomotorické hry:
 Hudebně pohybové hry
 Skok do výšky, do dálky
 Hod na cíl
 Cvičení na nářadí
 Cvičení s náčiním
 Sezónní činnosti
Učitelka zařazuje pohybové aktivity podle potřeb dětí během celého dne, např. pro získání
pozornosti, zklidnění. /pravidelně se zařazují asi 4 krát v denním režimu hry, resp. pobyt venku,
odpolední činnosti spojené s pobytem venku/.
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Venkovní pobyt dětí - zásady:
Pobyt dětí venku se řídí vyhláškou č.410/2005 a trvá zpravidla 2 hodiny denně v dopoledních
hodinách, a to za každého počasí. Smí být vynechán nebo zkrácen pouze za mimořádně nepříznivých
klimatických podmínek.
Prakticky to znamená, že pobyt bude zkrácen jen za velmi nepříznivého počasí, popřípadě
vyhlášením smogové situace, nebo tehdy, když dojde k náhlému zhoršení počasí, a to vždy dle
uvážení učitelky, která bude okamžitě reagovat na danou situaci (nárazový vítr, nárazový déšť,
bouřka, teplota pod - 10C, a dále viz vyhláška 410/2005 Sb.).
Současně učitelka přihlíží na tělesnou teplotu většiny dětí. Pobyt venku zajišťuje dle stanovení § 5
péče o zdraví a bezpečnost dětí Vyhláška č.14/2005 Sb. (ve znění pozdějších předpisů), jedna
učitelka do počtu 20 dětí na třídu nebo 12 dětí na třídu, pokud jsou zařazeny děti s přiznanými
podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, nebo děti mladší tří let. V případě vycházky
zasahující do silničního provozu a s ohledem na bezpečnost dětí je učitelka povinna obléci dětem
reflexní vesty, a to vždy dětem na začátku a na konci útvaru. Učitelka vždy používá stavěcí terčík.
Zákon č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (ve znění pozdějších předpisů)
Oddíl 5, Zvláštní ustanovení pro chůzi, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířeti a vedení a
hnaní zvířat, Chůze § 53
9) Pohybuje- li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v
místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retro reflexního
materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích.
Rodiče jsou povinni zajistit dítěti vhodné oblečení dle ročního období a dle klimatických podmínek
každého dne (nepromokavé bundy, pláštěnky, pevnou voděodolnou obuv – vše jednoduše
obléknutelné, v zimním období zateplené, v letním období dostatečně vzdušné a savé). Dále je rodič
povinen zajistit dostatečné množství náhradního oblečení pro případné převlečení dítěte z mokrého
nebo zašpiněného oblečení.
V době jarního, letního a podzimního příznivého počasí bude MŠ zajišťovat dle možností další pobyt
venku, a to jak v době řízených činností (dopoledne), tak v době volných her odpoledne.
Pobyt venku:




k rozvoji pohybové aktivity je využíván areál školní zahrady, vybavené travnatou
plochou, průlezkami, houpačkami, balančními prvky
1 x pískoviště

Zahrada je využívána celoročně.
Pobyt: 9:45 - 11:30 hod., v letních měsících od 9:00 hod., odpoledne 15:00 -16:15 hod.
Způsob využívání pobytu venku:








hry na pískovišti
pohybové aktivity na pevně zabudovaných houpadlech, kolotoči
kreslení na tabuli a betonových plochách
míčové hry, tenis, fotbal,košíková
hry se švihadly, kuželky,
sezónní činnosti - bobování
vycházky do okolí, vycházky tematicky zaměřené /poznávání města/

Odpočinek, spánek:
12:30 - 14:15 hod., spánek, odpočinek, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku.
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Děti odpočívají v dobře vyvětrané místnosti. Teplota vzduchu je po dobu odpočinku automaticky
v rámci otužování snížena. V případě, že dítě neusne, respektujeme individuální potřeby dítěte, má
možnost výběru klidné náhradní činnosti. Prohlíží si dětské knihy, skládá puzzle, řeší úkoly- např.
„motanice“, labyrinty, procvičuje motoriku ruky - hry s kuličkou apod.
14:15 - 15:00 vstávání, hygiena, odpolední svačina
Větrání lůžkovin a pyžam je prováděno denně při rozkládání k odpolednímu odpočinku, je dodržena
teplota větrané místnosti. Lůžkoviny se převlékají 1x za 3 týdny nebo podle potřeby. Dětská pyžama
se vyměňují 1 x týdně.
Stravování:
Strava je dovážena ze ŠJ Opavská, Šternberk.
Jídlo se dováží v termoportech a v jídelně se rozděluje na talíře. V případě potřeby /kontrola
vpichovým teploměrem/ se přihřeje v mikrovlnné troubě na potřebnou teplotu.
Podávání svačin:
8:30 – 8:50 hod. 14:15 - 14:45hod.
Dětem je předkládáno jídlo na podnose, samy se obsluhují.
Podávání obědů:
od 11:30 hod.
Pitný režim:
V každé třídě je na viditelném místě zřízen „pitný koutek“. Většina dětí si nosí označené vlastní
hrníčky, do nichž si dle potřeby nalévají připravený nápoj. Pitný režim zajišťuje ŠJ Opavská. Mytí
hrníčků zajišťuje pracovnice na výdej stravy- vždy před odchodem na pobyt venku, po obědě a po
skončení provozní doby. Pitný režim při pobytu na zahradě zajišťují provozní pracovnice a
pedagogický personál.
Otužování:
Je prováděno vzduchem a v létě vodou, postupně a soustavně. Učitelka důsledně dbá na správné
oblečení dětí v průběhu celého dne. Před pravidelným cvičením a odpočinkem je místnost dobře
vyvětraná. Při odpočinku je automaticky snížena teplota, v létě děti odpočívají pouze ve spodním
prádle.
Na zahradě děti osvěžujeme mlžením, vždy s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dětí.
Větrání:
V průběhu dne je dbáno na správné větrání. Provozní pracovnice, popřípadě učitelka, která zajišťuje
provoz při ranním scházení, otevře ve všech místnostech mikro ventilaci oken. Vyvětrá otevřením
oken a při všech činnostech dbá na dodržení správné teploty sledováním teploměru. Za větrání
v průběhu dne, zvláště před odpočinkem, odpovídá provozní pracovnice ve třídě.
III. Způsob nakládání s prádlem:
Výměna prádla:
Lůžkoviny se mění 1 x za 3 týdny, jinak dle potřeby. Ručníky 1 x týdně, pyžama 1 x týdně.
Ručníky i lůžkoviny perou rodiče.
Způsob manipulace s prádlem:
Čisté prádlo se skladuje v uzamykatelné skříni v prostorách MŠ.
Způsob nakládání s inkontinenčními pomůckami:
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V případě použití inkontinenčních pomůcek - konkrétně znečištěných dětských jednorázových plen,
je nutné tyto zabalit do nepropustného igelitového obalu, označit jménem a uskladnit do nádoby,
umístěné v úklidové místnosti do doby převzetí dítěte rodiči (zákonnými zástupci). Těm také
předáme zabalené inkontinenční pomůcky k likvidaci. Není možné tyto vyhazovat do odpadkových
košů, umístěných v budově MŠ a na školní zahradě.

Ve Štarnově 1.9.2018

……………………………………………………...
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