Mateřská škola Čelákovice,Rumunská 1477,příspěvková organizace
zastoupená ředitelkou Dagmar Horáčkovou

Provozní řád mateřské školy
Provozní řád se řídí zejména :
- zákonem č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
- zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
- vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
- vyhláškou ministerstva školství č.14/2005 o předškolním vzdělávání
- Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání
Údaje o zařízení
Název školy : Mateřská škola Čelákovice,Rumunská 1477,příspěvková organizace
Adresa školy: Rumunská 1477, 250 88 Čelákovice
Telefon:
326 910 926,326 910 914
IČO:
709 92 479
Ředitelka :
Dagmar Horáčková
Zástupce ředitelky : Lenka Čechová
Zřizovatel:
MěÚ Čelákovice
Popis zařízení
Typ zařízení : celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 168 zapsaných dětí
8 tříd ve 4 pavilonech
Provozní doba: 6,30hod – 17,00 hod
Režimové požadavky
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni podporuje zdravý tělesný, psychický
a sociální vývoj dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální vývoj a pro navazující
vzdělávání v základní škole.
Provoz MŠ je od 6,30 hod – 17,00 hod
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8,30 hod, jinak po dohodě s třídní učitelkou , podle
aktuální potřeby zákonného zástupce.
Pevně stanovena je pouze doba stravování a odpočinku.
Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7,30 hod telefonicky nebo osobně.
Následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne.
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příchody dětí,ranní a odpolední zájmová činnost dětí
(v případě spojování ve třídách č. 2 a 6 v 7,30 rozchod do kmenových tříd)
výchovně – pohybové hry a cvičení, svačina,hry, vzdělávací činnost
pobyt venku
oběd,hygiena,příprava na spánek (podle věku dětí od nejml. oddělení )
spánek,odpočinek
hygiena, odpolední svačinka
odpolední zájmová činnost, pobyt venku, odchody dětí

Hra
Je zařazována průběžně ve všech částech dne, prolíná s činnostmi řízenými učitelkami, převládá
v době scházení a rozcházení dětí se zřetelem na individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogy)zařazujeme zpravidla před pobytem venku.
Dále se uskutečňují v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek
s dětmi,vycházejí z potřeb a zájmu dětí.
Pohybové aktivity
Uskutečňují se denně formou zdravotně zaměřených cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,
dechová, relaxační) a pohybových her.
- průběžné pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
- denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku
- 1x týdně zařazeny didakticky cílené pohybové činnosti s využitím tělovýchovného nářadí a
náčiní
Pobyt venku
Minimálně 1,5 hodiny denně .Délku pobytu venku přizpůsobujeme počasí a stavu ovzduší, zpravidla
v prostorách školní zahrady.Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně
nevhodných klimatických podmínkách (pokud je teplota nižší než -10° C) a při vzniku smogové
situace.
Školní zahrada je plně oplocena, poskytuje dětem rozmanitý prostor - stromy,travnatý terén, 4x
pískoviště,terasa. K dispozici jsou dětem houpačky, skluzavky, kladiny, lanové sítě, kolotoč, pružinová
houpadla, prolézací prvky,hrací domečky,odrážedla, koloběžky.
Nově byla zakoupena dvojhoupačka se skluzavkou od firmy Bonita Group Service s.r.o., včetně
dopadovéplochy.
Vše je průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná revize
nářadí a prolézaček na zahradě MŠ i tělovýchovného nářadí ve třídách (lavičky, ribstole, žebříky)
firmou – Sportservis Houžvičková, Praha 9, Keteňská 1329.
Prořezávání a údržbu stromů provádí firma Daniel Herain, Stará Boleslav.
Pískoviště jsou doplňována certifikovaným pískem.Okolí pískovišť zametá a v letních měsících kropí
školník a uklizečky,denně jsou zakrývána plachtami. Na zahradě jsou zprovozněna pítka a mlhoviště.
Sekání a údržbu zahrady provádějí Technické služby města Čelákovic.
Pro pobyt venku je využíváno i okolí mateřské školy (park,hřiště..), jsou využívány činnosti řízené i
spontánní
Odpočinek
Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min odpočívají všechny děti,poté je dětem
s nižší spotřebou spánku nabízena tichá aktivita u stolečků.
Lehátka denně připravují a uklízejí uklízečky v prostoru herny. Každé dítě má přidělené své
lůžkoviny,děti mají možnost vzít si do postýlky plyšovou hračku, polštářek. Během odpočinku si děti
vždy mohou individuálně dojít na WC.

Stravování
Stravování dětí a zaměstnanců je zajišťováno vlastní školní kuchyní.Pokrmy připravují kuchařky
v souladu s recepturami pro předškolní děti.
Pracovnice školní jídelny dodávají připravené svačinky a oběd do kuchyněk na jednotlivé třídy, na
stolování dohlížejí pedagogické pracovnice.
Děti jsou vedeny k samostatnosti (úklid nádobí) k dovednosti používání příboru ,dětem pomáhají dle
potřeby p. učitelky.
Vlastní stravu lze akceptovat na základě lékařského potvrzení a po domluvě s ředitelkou školy. Jídlo
musí být řádně označené a uložené v lednici na odděleném místě od ostatních surovin.
Doba stravování:
8,50 – 9,15 dopolední svačinka
11,45 – 12,30 oběd (nejmladší oddělení)
12,00 - 12,30 oběd (nejstarší oddělení)
14,00 – 14,30 odpolední svačinka
Pitný režim
Na každé třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem nebo ředěné ovocné nápoje, včetně vody.Děti
se mohou napít v průběhu celého dne dle vlastní potřeby.Nalévají si samy nebo s dopomocí učitelky
do vlastních označených hrníčků,na zahradě jsou instalována pro děti pítka na vodu.
V případě zpřísněných hygienických opatření si děti na pobyt venku si nosí z domova vlastní lahvičky
na pití.
Otužování
- pravidelné větrání tříd
- dostatečný pobyt venku
- kontrola vhodného oblečení v MŠ i mimo MŠ
Způsob nakládání s prádlem
Praní prádla zajišťuje prádelna „Kalina“ dle potřeby MŠ.
V případě znečistění matrace dítětem, zajistí rodič její vyčistění.
Skladování čistého prádla v policích ve skladu provádí školník,použité prádlo se ukládá zvlášť do pytlů.
Výměna prádla :
- lůžkoviny 1x za 21 dní
- ručníky 1x týdně
- pyžama 1x týdně
- ostatní dle potřeby
Osvětlení
Všechny prostory sloužící k výchovně vzdělávacímu procesu mají zajištěno vyhovující denní osvětlení,
okna jsou opatřena žaluziemi.
Umělé osvětlení ve třídách zajišťuje osvětlení celého prostoru a splňuje požadované normy.

Údržba školy
Pro úklid jsou stanoveny postupy, které jsou zakotveny v pracovních náplních provozních
zaměstnanců. Zajišťování a výdej čistících a dezinfekčních prostředků provádí školník MŠ.
-

denně se stírají podlahy, vysávají koberce
denně se vynáší odpadky
denně se čistí a dezinfikují umývadla a záchody
1x ročně se myjí okna ve všech třídách – dle potřeby častěji
1x ročně generální úklid
1x ročně výmalba (střídají se pavilony)

Provoz školní zahrady
Zahrada je oplocena a slouží pouze mateřské škole.Pravidelně probíhá sekání trávy a údržba zeleně –
TS města Čelákovice. Hračky jsou uzamčeny v zahradních domečkách, pískoviště jsou zakrývána
plachtami.Pravidelně jsou prováděny kontroly venkovních hracích prvků – Sportservis Houžvičková
Školník pravidelně kontroluje stav zahrady , odstraňuje nebezpečné předměty, příp. uhynulá zvířata .

Účinnost provozního řádu ode dne 1.9.2017
Aktualizace dne 31.8.2021

Dagmar Horáčková-ředitelka MŠ

