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součást tohoto předpisu.
Provozní řád MŠ Miličín
Zařízení pro výchovu a vzdělávání jsou povinna upravit režim dne zohledňující věkové a fyzické
zvláštnosti dětí ve svém provozním řádu a řídit se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného
zdraví

ÚDAJE O ŠKOLE
MŠ
Adresa:
Zřizovatel:
Typ zařízení:
Stanovená max. kapacita:
Využití pro jiné aktivity:
Provozní doba:

v právním subjektu se ZŠ
ZŠ a MŠ Miličín,
Tyršovo nám. 248.,
257 86 Miličín
Obec Miličín
celodenní
28 dětí v MŠ
12 dětí v oddělení školní družiny
ne
6,15 - 16,15 hodin

REŽIMOVÉ POŽADAVKY
Příchod dětí:

6,15 – 8,00 hod., po dohodě s rodiči i později

Spontánní hra

od příchodu během dop. činností, při pobytu venku, po odpolední svačině

Činnosti řízené
pedagogem:

dopoledne i odpoledne, zájmově v různě velkých skupinách
9,30 – 10,00 – většinou hlavní řízená činnost

Sledování televize

příležitostně pořad „Kostičky“ sledován na interaktivní tabuli jako doplněk
k aktuálnímu tématu

Pohybové aktivity
spontánní i řízené

druhy aktivit: běh, chůze, skok, lezení, házení, zdravotní cviky, akrobatická
– cvičení pohybové hry, hudebně pohybová výchova, sezónní činnosti
-vybavení: ribstole, lana žebřík, průlezky, trampolína, skluzavky, houpačky,
skákadla, běžící pás, míče, rotoped, bazén s míčky, kruhy, obruče, atd.
frekvence zařazování: řízená průběžně během dne v průměru 3x, / ranní
cvičení, pobyt venku, odpolední TV chvilky.
místa uskutečnění - MŠ, školní zahrada, přírodní prostředí, hřiště,
gymnastický sál,

Pobyt venku

délka pobytu: 2 hodiny dopoledne podle počasí, odpoledne dle roční doby
a počasí
pozemky využívané k pobytu venku: školní zahrada, hřiště u sokolovny,
okolní přírodní terén, prostředí obce
školní pozemek: sekání trávy a střihání keřů – zajišťuje školník
- pískoviště je chráněno sítí, výměna písku 1x za rok, revize průlezek 1x
ročně
způsoby využití pobytu venku:zájmové hry a činnosti, řízené aktivity,
Poznávání přírody, obce, orientace v okolí MŠ i obce, dopravní výchova,
tematické vycházky s ekologickým záměrem, sezónní činnosti.

Při pobytu venku nebo výletu připadá na jednoho pedagoga nejvýše 20 dětí z běžných tříd nebo 12 dětí,
kde jsou zařazeny děti s postižením.
Odpočinek, spánek
Ukládání lehátek a
lůžkovin
Stravování

zařazení v režimu dne přibližně 12,45 – 14,15 hod., záleží na věku dítěte,
respektujeme individualitu dítěte, dle potřeby zařazujeme klidné nespací
aktivity
lehátka jsou složena na sobě i s lůžkovinami mezi nimi je mezera na
větrání, lehátka jsou za závěsem, lůžkoviny se větrají vynášením ven
příprava stravy ve školní jídelně, donášení do jídelny MŠ,
podávání svačin: 9,15 – 9,30 a 14,30 – 14,45
systém podávání: samoobslužný u stolečku, tekutiny připravené, pomoc
učitelek u nejmladších dětí
podávání oběda: 12,00 – 12,30

Časový odstup jednotlivých jídel: RS – O: 3 hod., O – OS: 2,45 hod.

Pitný režim

Otužování

tekutiny jsou k dispozici celodenně
příprava: ve školní jídelně, doplňování zajišťuje školnice
druhy nápojů: ovocný a černý čaj, džus, voda se šťávou
způsob obsluhy: děti si samy dle potřeby nápoj nalévají z nádoby do
hrnečků, použité odkládají do košíku
je prováděno vzhledem k individuálním potřebám, možnostem a
zdravotnímu stavu dětí
frekvence: průběžně zařazeno v denním režimu
způsoby: vzduchem – pobyt venku, ten se nekoná jen za silného deště,
mrazu, větru nebo inverzi,
vodou – předplavecký výcvik,
pravidelným větráním třídy

ZPŮSOB NAKLÁDÁNÍ S PRÁDLEM
Výměna prádla

lůžkoviny: 1x za 3 týdny
pyžamo: 1x za 14 dní
ručníky: 1x za týden

Způsob praní prádla

lůžkoviny, ručníky – pere školnice,
pyžamo – perou rodiče
-čisté je skladováno ve skříni
-rozdávání rodičům použitého prádla a výběr
čistého zařizuje školnice, vede evidenci
- při manipulaci s prádlem nepřichází do kontaktu
čisté a použité

Způsob manipulace s prádlem

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.
2.
3.
4.

Kontrolu provádění ustanovení této směrnice provádí vedoucí učitelka MŠ a ředitelka školy.
O kontrolách provádí písemné záznamy
Zrušuje se předchozí znění Provozního řádu ze dne 25. 10.2013
Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2019

V Miličíně dne 1. 9. 2019
……………………………
Mgr. Marcela Škramlíková
ředitelka školy

