Provozní řád školy

1. Údaje o zařízení
Mateřská škola Rousínov, Habrovanská 328/5, 683 01 Rousínov
Právní subjektivita od:
1. 1. 1997
Speciální logopedická třída zřízena:
1. 9. 1998
Telefon / fax/ záznam :
517 371 332, 517 371282
E-mail adresa :
msr.info@seznam.cz
E-mail adresa školní kuchyně:
msr.jidelna@seznam.cz
Webové stránky:
ms.rousinov.cz
IČO:
64446948
Zřizovatel :
Město Rousínov, Sušilovo nám. 56
ředitelka :
Mgr. Tereza Vejdová
zástupkyně pro hospodářskou práci
Jana Brtníková
zástupkyně pro pedagogickou práci:
Sylva Málková
Mateřská škola s celodenním provozem a třídou pro děti s vadami řeči
Kapacita MŠ
:
273 dětí, možná naplněnost 258 dětí
Současně v provozu:
10 tříd
Provozní doba :
6.00 – 17,00 hodin
Škola je využívaná pouze pro aktivity dětí, které se pořádají v době provozu školy.
Besídky, schůzky, prodejní výstavky a další společné aktivity rodičů a dětí jsou pořádány v době
provozu, jen výjimečně mimo provoz.
Stravování cizích strávníků se neuskutečňuje.
2. Režimové požadavky
Nástup dětí
Děti přicházejí do mateřské školy od 6.00 do 8,30 hodin. Doba příchodů a uzamykání budovy se
děje z bezpečnostních důvodů. Ve výjimečných případech oznámí rodiče učitelce předem pozdější
příchod.
Spontánní hra
Děti mají možnost svobodného výběru činností. Časové rozložení činností a režim dne se stanoví
s ohledem na věkové zvláštnosti dětí. Hrají si po celý den. Prostorové podmínky a vnitřní
uspořádání zařízení umožňuje volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním i tělesná
cvičení.
Činnosti dětí
Hry, skupinové činnosti, částečně řízené i plně řízené činnosti učitelkou jsou vyvážené, zařazovány
přiměřeně s ohledem na věk dětí. Všechny činnosti probíhají formou hry. Jedenkrát týdně se
provádí řízené tělovýchovné činnosti (mimo TV chvilky), děti středního věku a předškoláci chodí
do tělocvičny základní školy. Je dodržována zásada přiměřenosti, jsou střídány rušné a klidové
činnosti.

Pohybové aktivity
Pohybové aktivity probíhají celodenně. Ve třídách je po celý rok umístěno tělovýchovné nářadí i
různé druhy náčiní, které děti běžně užívají. Po čase je obměněno (malá trampolína, žíněnky,
švédská bedna, velký šlapák, gymnastická věž s příslušenstvím, různé druhy a velikosti obručí,
míčů, pružných stuh, basketbalové koše, branky, lavičky, skluzavka…..). Ve třídách však děti dbají
třídních pravidel o bezpečnosti.
Rehabilitační bazén lze odnést a rozložit ve třídě.
Ve třech třídách jsou ribstoly, další náčiní je uloženo v kabinetu TV.
Další pohybové aktivity probíhají při pobytu venku a na školní zahradě. Zde využívají zabudované
prvky, hrají míčové hry, dětský tenis, provádějí silová a rovnovážná cvičení, skáčou do písku,
využívají pružinových houpaček...
Škola je pomůckami i hračkami dobře vybavena.
Televizní vysílání
Televizní vysílání a programy pro mateřské školy (Kostičky, Kouzelná školka a další ) sledují děti
ve svých třídách maximálně 1x za 14 dnů. Taktéž pohádky na videu pouze za nepříznivého počasí, a
to vždy maximálně v délce 30 minut.
Pobyt venku
Denně pobývají děti venku zpravidla 2 hodiny. Na naší školní zahradě lze také provádět výchovnou
práci. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty.
Pobyt na školní zahradě se řídí rozpisem na jednotlivých stanovištích a pískovištích. Zahrada je
prostorná, jsou zde pískoviště, pružinová houpadla, lanový most, smyslový chodníček, závěsná
houpačka „hnízdo“, labyrint, chodníčky, stěna s konvemi pro zahradnické činnosti (zalévání) a
skluzavka.
Další možnosti skýtají proutěné stěny a přístřešky pro různé hry dětí. Tyto slouží ke klidnějším
činnostem a odpočinku, pozorování hmyzu a ptactva. Hračky jsou ukládány v zahradním domku.
Zeleň na šk. zahradě je pravidelně udržována, písek obměňován, doplňován, pravidelně kropen.
Jsou prováděna bakteriologická vyšetření.
V letním období slouží k otužování dva plastové bazény, popřípadě jsou děti učitelkami sprchovány.
Na zahradě jsou slunná i stinná místa, v letních dnech jsou využívány přenosné slunečníky.
Při vycházkách vybíráme klidná a bezpečná místa a přírodu v okolí mateřské školy, kde se mohou
děti vyběhat.
Odpočinek
Odpolední odpočinek mladších dětí je delší, u předškoláků se zkracuje na poslech pohádky a
půlhodinový odpočinek. Další čas je u nespících dětí nahrazován klidnou činností. Je respektován
individuální přístup ke každému dítěti.
K odpolednímu odpočinku používáme v šesti třídách molitanové matrace, které se denně rozkládají.
V 1. , 3., 9. a 10. třídě používáme plastová lehátka. Lůžkoviny a pyžama se nechávají provětrat,
následně se ukládají do regálů. Mezilehátkové nádstavce umožňují větrání lůžkovin a pyžam, která
zůstávají na lehátku při nastohování na sebe.
Všechna lehátka jsou označena značkami dětí. V 9. třídě jsou lehátka uložena ve skříni k tomu
určené, v 10. třídě je úložná místnost s větráním.
Úklid
Úklid se provádí v souladu s § 22 vyhlášky č. 410/2005 Sb. Podlahy odpovídají charakteru činnosti

a jsou snadno čistitelné. Třídy jsou vybaveny nábytkem, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku
dětí. Za správný výběr výšky stolečků a židliček odpovídají učitelky s ohledem na výšku dětí.
Stravování
Škola má vlastní kuchyni s kapacitou 305 obědů, s přípravou ranních a odpoledních svačinek. Děti
se stravují ve třídách. U každé je malá kuchyňka, ve které je jídlo vydáváno kuchařkami. Zde se též
myje a uskladňuje nádobí pro stolování. V nových prostorách 9. a 10. třídy jsou již kuchyňky
vybaveny myčkami a zahřívacím boxem na uvařená jídla.
Svačinky jsou připravovány postupně od 8,15 hod. Děti jsou vedeny k samostatné obsluze. Mléčné
výrobky na přidání jsou nalévány do nerezových džbánů.
Oběd je vydáván opět postupně od 11,35 do 12,00 hod. Při výdeji se upřednostňují nejmladší děti.
Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí za dítě školní stravování ve stanoveném termínu a
nedohodne s ředitelkou jiný termín, může ředitelka školy, po předchozím upozornění písemně
oznámeném zákonnému zástupci dítěte, rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání.
Na nákup potravin se vybírá před nástupem dítěte do mateřské školy záloha ve výši 600,- Kč, která
se při ukončení docházky vrací.
Pokud má dítě dietu, je možno stravu dítěti donášet. Bude mu podána ohřátá z mikrovlnné trouby.
Za toto jídlo nese rodič plnou odpovědnost.
Označování alergenů
V souladu s potravinovým právem je legislativně stanoveno od data 13. 12. 2014.
Značení alergenů, kterých je čtrnáct, je pouze informační požadavek.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na
jednotlivé přecitlivělosti strávníků.
Tuto skutečnost si musí každý rodič ohlídat sám. Není možné se věnovat při výrobě jídel
strávníkům s potravinovou alergií, takže jednotlivým žádostem nemůže být vyhověno.
Pitný režim
Děti jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze při pitném režimu, který je zajištěn celodenně, i na
školní zahradě.
Ovocný, bylinkový čaj, nápoje Linie, Bonita i čistá voda se plní do nerezových nádob
s kohoutkovou výpustí. Tyto jsou lehce ovladatelné dětmi. Pití si napouštějí do svých hrnečků. Po
použití je obracejí dnem dolů. Učitelka tak má kontrolu pitného režimu jednotlivých dětí. V době
odpoledního mytí nádobí hrnečky umyjí kuchařky a opět je připraví dětem k užívání.
Otužování
Denně jsou děti otužovány vzduchem při pobytu venku. Třídy jsou prostorné, dobře větratelné, mají
dost denního osvětlení. V oknech jsou žaluzie. Teplota vzduchu při vytápění je v souladu s § 18
vyhlášky č.410/2005 Sb.
Od jara se pobyt dětí venku prodlužuje, děti se sluní, sprchují, brouzdají v malých bazénech.
Děti v posledním ročníku mateřské školy se mají možnost přihlásit k předplavecké výuce v krytém
bazénu ve Vyškově. Tuto vedou a organizují zaměstnanci Plavecké školy za výchovného působení
učitelek mateřské školy, které nesou za děti odpovědnost.
3. Způsob nakládání s prádlem
Škola má vlastní, dobře vybavenou prádelnu, ve které se pere veškeré prádlo pro provoz mateřské
školy (povlečení, ručníky, ubrusy, záclony, závěsy, povlečení na kočárky, oblečky pro tematické hry

dětí, utěrky, pracovní oděvy zaměstnanců).
Lůžkoviny se převlékají za 21 dnů. Ručníky se mění 1x za týden.
Každá třída má „své“ ručníky a povlečení se „svými“ vyšitými nebo nakreslenými značkami.
Ze tříd je odnášejí a zpět donášejí uklizečky nebo pradleny.
Prádlo se skladuje v prádelně, v uzavřených a větratelných skříních.

Zpracovala a aktualizovala: Mgr. Tereza Vejdová

V Rousínově 27. 8. 2018
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otisk razítka
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M g r. Te r e z a Ve j d o v á
ředitelka mateřské školy

