Mateřská škola, Brno, Šaumannova 20

Provozní řád mateřské školy
Č.j.:
MSSAU/123/2022/OCH

Účinnost od: 1. 9. 2022

Spisový znak: A.1.4

Skartační znak: A 10

Změny:

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, Brno, Šaumannova 20
Adresa školy: Brno, Šaumannova 20
Telefon: 731 464 029
IČO: 60556251
Ředitelka: Šárka Ochotnická, DiS.
Zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Židenice
Popis zařízení
Typ zařízení: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 75 zapsaných dětí
3 třídy v jedné budově
Provozní doba: 6,30hod – 16,30 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 6,30hod – 16,30 hod
Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 9,00 hod, jinak po dohodě s třídní učitelkou,
podle aktuální potřeby zákonného zástupce. Povinná předškolní docházka je stanovena od
8,00 do 12,00.
Denní režim
v tuto dobu se otvírá mateřská škola, děti se scházejí v té třídě, která začíná
v 6,30hodin, rodiče se orientují dle obrázkových hodin
7,3,0 děti se rozchází do svých tříd, kde si vybírají podle zájmu hru, polo řízenou nebo
spontánní činnost
9,00 podává se svačina, čerstvé ovoce a zelenina, děti jdou svačit podle toho, jak dokončí
hru nebo činnost
9,30 děti pokračují ve hře nebo se účastní skupinových činností dle tematických plánů.
Jedenkrát za týden mohou hrát na flétnu, 1x týdně mohou pracovat v naší keramické
dílně, 1x týdně je logopedická prevence
10,00 jdeme se oblékat na pobyt venku, od dubna do října chodíme ven dříve podle počasí a
provádíme část činností venku
12,00 obědváme, po obědě si čistíme zuby
6,30

13,00 po obědě jdou děti odpočívat, poslouchají pohádky, relaxační hudbu
13,30 děti, které neusnou si hrají, nebo individuálně pracují s učitelkou
14,30 děti vstávají postupně tak, jak se vyspí, postupně svačíme, hrajeme si nebo jdeme ven,
tyto činnosti děláme do rozchodu dětí domů do 16,30 hodin
16,30 v tuto dobu se zavírá mateřská škola
Pohybové aktivity
Každý den vytváříme ve třídách místa pro spontánní pohyb dětí – využíváme tělovýchovná
nářadí a náčiní, relaxační pomůcky, do cvičení zařazujeme prvky se zdravotní tělesné
výchovy, prvky jógy, zařazujeme cvičení psychomotorická a dechová.
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,
pískoviště, terasa…)
Vše je průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku, 1x za rok je prováděna odborná
revize nářadí a prolézaček na zahradě MŠ.
Pro pobyt venku je využíváno i okolí mateřské školy (park, hřiště ...), jsou využívány činnosti
spontánní i řízené
- sezónní činnosti

-tvořivé a praktické činnosti
-jízda na dětských dopravních prostředcích
Odpočinek
Vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min odpočívají všechny děti, poté je
dětem s nižší spotřebou spánku nabízena tichá aktivita (skládání puzzle, prohlížení knih a
časopisů atd…)
Děti odpočívají na matracích. 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 na jednotlivé třídy, na
stolování dohlížejí pedagogické pracovnice.
Děti jsou vedeny k samostatnosti (úklid nádobí, udržování v čistotě své místo u stolu)
k dovednosti používání příboru, dětem pomáhají dle potřeby p. učitelky.
Doba stravování:
7:00 - 7:30 dodání čaje, vody, …do tříd
8:50 - 9:00 přesnídávka (postupný roznos do tříd)
11:55 - 12:10 polévka (postupné podávání polévky do tříd, přízemí-patro)
-polévkové mísy jsou na každém stolečku ve třídě
12:05 - 12:15 hlavní jídlo
-postupně po jednotlivých třídách(přízemí-patro)
14:20 - 14:30 odpolední svačinka (postupný roznos do tříd)
Pitný režim
Na každé třídě je celodenně k dispozici konvice s čajem nebo vodou. Děti se mohou napít
v průběhu celého dne dle vlastní potřeby. Nalévají si samy nebo s dopomocí učitelky do
vlastních označených hrníčků také na zahradě
Otužování
- pravidelné větrání tříd
-dostatečný pobyt venku
-kontrola vhodného oblečení v MŠ i mimo MŠ
- 2 mlhoviště na školní zahradě
Způsob nakládání s prádlem
Praní prádla zajišťují provozní zaměstnanci praním ve vlastní pračce, v případě letních
prázdnin či jiné náročné situace (infekční nemoci ve třídě) MŠ posílá prádlo do prádelny.
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 školnice MŠ.
Provoz školní zahrady
Zahrada je oplocena a slouží pouze mateřské škole. Pravidelně probíhá sekání trávy a údržba
zeleně. Hračky jsou uzamčeny v zahradních domečkách, pískoviště jsou zakrývána plachtami.
Pravidelně jsou prováděny kontroly venkovních hracích prvků.

Účinnost provozního řádu ode dne 1.9.2022
Provozní řád mateřské školy vydala ředitelka Šárka Ochotnická, DiS.
S provozním řádem byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci a zákonní zástupci dětí

