ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ČESTLICE
příspěvková organizace
Na Návsi 3, Čestlice
251 01 ŘÍČANY okr. PRAHA VÝCHOD

PROVOZNÍ ŘÁD
MATEŘSKÉ ŠKOLY
PITKOVICKÁ 260, ČESTLICE
251 01 ŘÍČANY okr. PRAHA VÝCHOD

IČO:

70991685

číslo účtu.:

181 700 144/0300

telefon (ZŠ):

272 680 901

e-mail (ZŠ):

zs.cestlice@seznam.cz

telefon (MŠ):

272 660 998

e-mail (MŠ):

ms.cestlice@email.cz

typ:

celodenní péče

stanovená kapacita:

48 dětí

provozní doba:

630 hod. – 1700 hod.

1.
REŽIMOVÉ POŽADAVKY
1.1. nástup dětí
Od 630 hod. do 815 hod. Po dohodě s rodiči možný pozdější příchod výjimečný i
pravidelný. Při nástupu dítěte se uplatňuje individuálně přizpůsobený adaptační režim.
1.2. spontánní hra
Od příchodu dětí do 815, odpoledne do rozchodu se zřetelem na individuální potřeby
dětí.
1.3. činnosti řízené pedagogickým pracovníkem
Probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce
učitelek s dětmi s ohledem na potřeby a zájmy dětí.
Vyplývají ze vzdělávacího plánu MŠ, měsíčního plánu a denní přípravy učitelek MŠ.
Režim dne je postaven pouze na časech jídel. Pružný denní řád umožňuje reagovat na
individuální potřeby dětí, plánování činností vychází ze zájmů a potřeb dětí.

2.
ORGANIZACE DNE V MŠ
2.1. orientační časy
630 – 815

příchod dětí, docházka, hry podle zájmu dětí, individuální
přístup, psychomotorické a kontaktní hry

815 – 900

docházka, cvičení (třída „Sluníček“ příprava do školy)

900 – 920

hygiena, svačina (třída „Hvězdiček“)

925 – 945

hygiena, svačina (třída „Sluníček“)

945 – 1000

individuální a skupinové činnosti, VV, dramatické činnosti,
jazykové chvilky, práce s předškoláky, řízené hry

10:00 – 1145

pobyt venku

1145 – 1215

hygiena oběd (třída „Hvězdiček“)

1215 - 1245

hygiena, oběd (třída „Sluníček“)

1215 – 1245

hygiena, příprava na odpočinek, odchody dětí domů

1245 – 1400

odpočinek, relaxace, klidové činnosti
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1415 – 1500

osobní hygiena, oblékání, svačina

1500 – 1700

volné hry s nabídkou krátké řízené činnosti

2.2. pohybové aktivity
Denně zdravotně zaměřené cvičení, cvičení v tělocvičně ZŠ, průběžné pohybové cviky
s prvky jógy a hudebně pohybové činnosti, denní zařazování pohybu při spontánních
hrách a pobytu venku. V jarních měsících kurz plavání, který probíhá v hotelu Floret
v Průhonicích.

2.3. pobyt venku
V případě pobytu venku se děti převlékají do oděvů k tomu určenému a uloženého v šatně.
Při oblékání si děti vzájemně pomáhají, pokud samy nestačí pomůže pedagogický
pracovník případně provozní zaměstnanec.
•

Minimálně 1-2 hod. denně – v dopoledních a odpoledních hodinách.

•

Neuskutečňuje se - při mrazu pod – 8°C, při silném větru, dešti a inverzích.

•

Využití školní zahrady, obecního hřiště, vycházky do okolí MŠ

•

Je využit pro spontánní i řízené činnosti

2.4. údržba školní zahrady
Pravidelné sekání trávy, hrabání a úklid listí, údržba záhonů, zalévání pískoviště, pravidelná
výměna a doplňování písku, zakrývání, kropení.
2.5. odpočinek, spánek
Zařazení po obědě, vychází z individuálních potřeb dítěte, cca 30 min odpočívají všechny
děti při poslechu pohádky či relaxační hudby, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají a
pedagogičtí pracovníci jim nabízejí náhradní klidové aktivity.
2.6. ukládání lehátek, lůžkovin a pyžam
Ukládají se do oddělených větratelných polic.
2.7. sledování televize, videa, DVD
Využívá se nepravidelně, cca 2 ͯ týdně, v závislosti na okolnostech (kvalita ovzduší, počasí)
využitelnost v průběhu řízené práce s dětmi, motivace, doplnění, zpestření.

2

2.8. činnosti prostřednictvím informačních technologií (tablety, počítač)
Nepravidelné využití v průběhu dne jako doplňkové metody pro motivaci a individuální
práci s dětmi.

2.9. stravování
Kuchyně je součástí MŠ a dováží obědy do ZŠ Čestlice
a) podávání svačin a přesnídávek
třída Hvězdičky

900–920 (dopolední svačina) 1430 hod. – 1445 (odpolední svačina)

třída Sluníčka

925–945 (dopolední svačina) 1445 hod. – 1500 (odpolední svačina)

při malém počtu dětí jsou odpoledne svačiny spojeny
b) podávání obědů
třída hvězdičky 1145 – 1215
třída sluníčka 1215 - 1245
v případě potřeby se čas na oběd může kdykoli prodloužit
Časový odstup podávaných jídel je cca. 2:30hod. - cca. 3:30hod.
2.10. pitný režim
Provozní zaměstnanci kuchyně při příchodu ráno připraví do každé třídy nápoj do termosů
a doplňují během dne dle potřeby, včetně pobytu venku (na zahradě).
Způsob je samoobslužný, každé dítě má vlastní označený umělohmotný hrnek
2.11. otužování
Ve třídách se pravidelně větrá, teplota při vytápění se reguluje, kontroluje se oblečení dětí
ve třídách i venku. V letních měsících jsou děti otužovány zahradní sprchou.
2.12. způsob nakládání s prádlem
a) způsob praní – vlastní prádelna
b) způsob manipulace s prádlem vyžehlené prádlo je skladováno ve skříni k tomu určené
c) výměna prádla – lůžkoviny se vyměňují 1x za tři týdny - -ručníky 1x týdně – pyžama
1x týdně
V případě potřeby se výměna provádí ihned, výměnu zajišťuje provozní zaměstnanec
MŠ.
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3.
CO DÍTĚ POTŘEBUJE DO MŠ
a) převlečení na zahradu (dle počasí)
b) náhradní prádlo (ponožky, kalhotky – slipy, tričko, punčocháče – legíny)
c) umělohmotný hrneček na pití (podepsaný nebo jinak označený)
d) bačkory (pantofle jsou zakázány z bezpečnostních důvodů)
e) pyžamo (pouze pro ty, kdo v MŠ po oběd spí)
Děkujeme, že dětem nedáváte do MŠ řetízky na krk, žvýkačky a kontrolujete, zda děti nenosí
nebezpečné předměty (ostré věci, léky, zápalky apod.).

4.
VYŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO JINÉ AKTIVITY
a) angličtina – odpoledne
b) sportovní hry – odpoledne
c) logopedie – odpoledne

5.
SPOLUPRÁCE S PARTNERY
a) Mateřská škola spolupracuje se základní školou (divadelní představení, cvičení
v tělocvičně, plavání, škola nanečisto).
b) Mateřská škola pořádá společné akce se soukromou mateřskou školou „Beruška“
v Čestlicích.
c) Mateřská škola spolupracuje s místní knihovnou (návštěvy, programy pro mateřské školy).
d) Mateřská škola spolupracuje s místním rodinným centrem Čestlík.
Provozní řád mateřské školy vypracovaly učitelky MŠ dne: 2.11. 2009 v Čestlicích.
Platnost tohoto řádu platí do odvolání.
Lucie Dostálová

aktualizováno: 26. 8. 2021

zástupkyně ředitele MŠ
Provozní řád je platný pro školní rok 2021/2022
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