Mateřská škola Sluníčko Mýto, okres Rokycany,
příspěvková organizace
Provozní řád
Č.j.: 74/2018
Upravuje činnost školy v souladu s hygienickými předpisy a normami
Je zpracován dle zákona 253/2000 Sb.
561/2004 Sb.,258/2000, vyhláška 410/2005 Sb.,17/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů
1. Údaje o zařízení
Adresa : Letná 535
33805 Mýto
Tel. 371750 333-zřizovatel Město Mýto
ICO 60610174 – ředitelka: Mgr.Jindra Roučková
Tři třídy : MŠ běžného typu- celodenní provoz
Kapacita: 69 dětí-2-7 let
2. Režim dne
- provoz 6,15 – 16.00 hod
děti se scházejí ve 2.tř. – v 6.15 hod.
Děti se rozcházejí do 1. a 3.tř.v 7.00hod.
- 6.15 – 11.30 spontánní hry, ranní cvičení , svačina, řízená činnost,
pobyt venku
-11,30 – 12,30 – oběd, příprava na odpočinek
-12,30 – 14,00- odpočinek- děti odpočívají ve dvou tří
- 14,00 – 14.30 svačina a odchod domů
Provoz 1.třídy „“Slůňata“ 7.00 - 12.30

Provoz 2.třídy „Lvíčata“ 6.15 – 16.00
Provoz 3.třídy „Medvědi“ 7.00 – 15.15
Děti dojíždějí z Medového Újezda, Kařízka, Siré, Těškova, Cheznovic, Drahoňova Újezda, Medového
Újezda
3.Podmínky pohybových aktivity
- zahrada -hřiště
- během celého dopoledne – ponejvíce při pobytu venku
- zahrada-využívána po celý rok
-tvořivé hry na pískovišti, míčové hry, cvičení obratnosti, odvahy, skluzavka, houpačky, prolézačky,
pěstitelské aktivity
- výměna písku , 1 krát za dva roky
- údržba- zaměstnanci MěÚ Mýto-sekání trávy, údržba plotu-dle potřeby
- chodníky v období vegetace MěÚ Mýto -p. Vacek, stromy
- údržba dřevěných částí-pracovníci MěÚ
-údržba chodníků-uklízečka-1 krát týdně-zametání
- v zimě odklízení sněhu-chodník -po dohodě MěÚ Mýto
-otužování – přiměřené oblékání dětí
-časté větrání-teplota do 20 stupňů
- co nejdelší pobyt venku

4.Prostorové podmínky
- jsou odpovídají kapacitě
-odpočinek-kapacita lehátek 10 lůžek Slůňata, 25 lůžek Lvíčata, 20 lůžek Medvědi

5.Vybavení nábytkem
-stolky zohledňují rozdílnou výšku dětí
- počet záchodů dostačující-jsou využívány individuálně-dle potřeby dětí
- v umývárně využíváme dávkovače mýdla
- modernizujeme

6.Osvětlení
-zářivkové-odpovídá normám

7. Mikroklimatické podmínky
-okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu
-okno vybaveno v kuchyni sítí

8. Provozní podmínky
-pobyt venku minimálně 1,5 hod. dopoledne-odpoledne dle délky pobytu dětí v MŠ
- pobyt se zkracuje pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínek
- v letních měsících se provoz přizpůsobí tak, že se činnost dětí provádí v co největším rozsahu venku

9. Úklid a výměna lůžkovin
- čistící prostředky jsou umístěny v místnosti k tomuto účelu určených
- uklízečka, školnice denně: - na vlhko stírá všechny podlahy
- luxuje
- rozkládá a skládá lehátka
- vynáší odpadky
- myje umyvadla a záchody-používá čistící a dezinfekční prostředky
- 1 krát týdně:
- omývání stěn – umývárna, záchody
- zametání chodníků
- výměnu a praní ručníků
- zalévání květin
- výměnu lůžkovin dle rozpisu, dle potřeby( pomočení)
Dále:
- obnova a modernizace dle finančních možností
- úklid všech prostor MŠ, hraček, mytí oken
-. malování dle potřeby
- údržba zahrady-dle potřeb

10. Stravování včetně pitného režimu
-

Příprava stravy-vlastní
Podávání svačin 8,30 hod.
-obědy –doba výdeje 11,30-12,00 hod. - na výdeji jídlase podílí učitelky
jednotlivých tříd, kuchařky, uklízečky i školnice – dle momentální
situace
Časový odstup jídel-alternativní stravování-rozdávání jídla v kuchyňce u
třídy,oběd se podává 3hod.po svačině
Odpol.svačina 14,00-každé dítě se obslouží samo
Nádobí odkládají na stolek k tomuto účelu určený-špinavé nádobí se
odnáší do kuchyňky,kde se myje
Pitný režim po celý den- každý má svůj hrneček z domova
Stravné na celý den – 33,-Kč
Výdej uvařených obědů-nejdříve se rozdá dětem , potom zaměstnancům,
kteří sní oběd v MŠ

11. Odpočinek,spánek
12.00-14.15 hod- odpočinek 1.tř a 2.tř. spojeny – 25 lehátek,
3.třída – 20 lehátek( pokud počet míst na spaní přesáhne 45- řešíme
individuálně s maminkami, které jsou na MD nebo náhradní činností
- Od 13,00 – 14,00 hod- od května do června předškolní děti – jednou
Týdně předškolní děti chodí poznávat učitele i celou ZŠ
- Lehátka se denně skládají a rozkládají-jsou v úložišti ve třídě
- Lůžkoviny se skládají do polic-odděleně pro každé dítě-převlékání 1 krát
za 3-4 týdny-praní ve škole- (pokud se dítě pomočí, předá uč. mamince k
vyprání při odchodu z MŠ pyžamo a mokré povlečení v igelitové tašce,
která je uložena mimo šatnu dětí – diskrétnost, pereme doma z
hygienických důvodů- pomočené prádlo nelze prát s prádlem běžně
zašpiněným)
- Pyžama-výměna 1-2 týdny , praní provádí rodiče
- Výměna ručníků 1 krát týdně – pere uklízečka, školnice
- Skladování prádla - spravuje školnice, uklízečka -uloženo ve skladu
-

……………………………………..
Mgr. Jindra Kunešová ředitelka MŠ Sluníčko Mýto

