MATEŘSKÁ ŠKOLA OPAVA, NA PASTVISKU- příspěvková organizace

NA PASTVISKU 13 747 05 OPAVA

Provozní řád
Č.j.: MŠ 57/19
Spisový znak: 2.1.

Účinnost od: 1. 9. 2019
Skartační znak: A 10

zákon č.258/2000 Sb.
I. Údaje o zařízení
Mateřská škola Opava, Na Pastvisku – přísp. organizace
Na Pastvisku 13 747 05 Opava 5
tel.: 602 387 699 E-mail: ms.pastvisko@opava.cz, web: www.ms-napastvisku.cz
IČO: 70 999 759

Zřizovatel: Statutární město Opava, Horní nám. 49 Opava
Statutární zástupce školy je ředitelka: Hajdová Markéta
Typ zařízení: mateřská škola s celodenním provozem
Stanovená kapacita: 84 dětí
Provozní doba: 6 00 – 16 30 hodin
Poslání mateřské školy:
Předškolní výchova v mateřské škole podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj
dítěte a vytváří optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. Přispívá ke
zvýšení sociální a kulturní úrovně péče o děti a vytváří podmínky pro jejich pozdější
vzdělávání.
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Využití zařízení pro jiné aktivity:
 nadstandardní aktivity - bruslení
- kurzy plavání
 organizování společných činností pro děti a jejich zákonné zástupce
 divadelní představení pro děti

II. Režimové požadavky
Nástup dětí:
Děti se scházejí v době od 6 00 v 1. třídě. V 6 30 a v 7 00 si p. učitelky převezmou děti z 2. a
3. třídy do svých tříd.
Zákonní zástupci dětí přivádějí děti zpravidla do 8 30 hodin.

Spontánní hra a řízená činnost
zařazována každodenně v ranních, dopoledních i odpoledních hodinách. Spontánní hry se
prolínají s řízenými činnostmi, skupinovými a individuálními činnostmi.
Zařazení v režimu:

-

dopolední činnost 6 00 – 10 00

-

pobyt venku 10 00 – 11 45

-

odpolední činnosti 14 45 – 16 30

Časové vymezení je pouze orientační.
Didakticky cílené činnosti:
jsou realizovány v průběhu celého dne podle třídních tématických plánů a aktuálního
programu třídy.
Sledování televize:
při déletrvajícím nepříznivém počasí sledování pohádek nebo naučných programů.
Pohybové aktivity:
 podmínky a vybavení
Podmínky pro pohybové aktivity jsou v mateřské škole dobré. Mateřská škola má tělocvičnu,
vybavenou různým nářadím a náčiním např. žebříky, hrazda, ribstoly, švédské bedny,
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prolézací věže, žíněnky apod. Tělocvična se může využívat během celého dne provozu MŠ.
Herny jsou prostorné pro pohybové chvilky, ranní cvičení a hry dětí.
 druhy sportovních aktivit
řízené a spontánní činnosti
pobyt venku
tělovýchovné chvilky
hudebně pohybové hry
taneční hry
zdravotní cvičení
spontánní pohyb
sportovní gymnastika
plavání
 frekvence zařazování poh. aktivit v denním režimu
8 15 - 8 30 tělovýchovná chvilka
8 30 – 9 00 řízená činnost TV
10 00 – 11 45 pobyt venku

denně
1x týdně

denně

15 00 – 15 15 tělovýchovná chvilka

průběžně

Časové vymezení je pouze orientační.

Pobyt venku:
 pozemek využívaný k pohybové aktivitě
Pro pobyt dětí venku je velmi využívaná školní zahrada vybavená 3 pískovišti, skluzavkou,
průlezkami, houpačkami, lavicemi a stoly, tabulemi na kreslení. Na školní zahradě jsou 2
malé zahradní chatky, nad jedním pískovištěm dřevěná pergola. Travnatá plocha zahrady je
dělena asfaltovými chodníky pro jízdu dětí na koloběžkách a autech, betonová plocha pro
míčové hry a jiné aktivity.
Školní zahrada je ohraničena živým i pevným plotem, jsou vysázeny stromy, keře a květiny.
Školní zahrada je celoročně udržována.
 časový údaj
dopoledne 10 00 – 11 45
odpoledne 15 00 – 16 30 / podle počasí/
 způsob využití pobytu venku
spontánní i řízené činnosti
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sezónní činnosti
pohybové hry
prvky sportovních her
turistika
tématické vycházky
vycházky s plněním vzdělávacích cílů
Pobyt venku se neprovádí při silném větru, hustém dešti, inverzním počasí a mrazu pod – 10
C. Při intenzívním slunečním svitu se volí činnosti v zastíněných částech zahrady.

Odpočinek a spánek:
 zařazení v režimu dne
Odpoledne 12 30 – 14 00 hodin
 respektování individuálních potřeb dětí
Všechny děti se ukládají na matrace k odpočinku. Po poslechu pohádky nebo relaxační hudby
děti asi 30 minut odpočívají, dětem které neusnuly umožňujeme vstát a nabídneme klidnou
hru nebo činnost, aby ostatní děti mohly v klidu odpočívat. Všechny děti se na odpočinek
převlékají..
Matrace jsou denně připravovány pro odpočinek dětí v hernách, rozkládají a skládají je
provozní pracovnice, děti pouze skládají lůžkoviny Lůžkoviny jsou uloženy v samostatné
polici v přihrádkách. Pyžama si děti vyměňují každých 14 dní.
Při jednorázovém znečistění lůžkovin se tyto lůžkoviny předávají zákonnému zástupci dítěte
k vyprání. Dětem, které se občas pomočují, zajistí rodiče nepromokavou podušku, která se
umisťuje pod prostěradlo na matraci.

Stravování:
 příprava stravy
Strava je do mateřské školy přivážena ze Školní jídelny Opava, Otická – pracoviště Šrámkova
Opava V mateřské škole je pouze výdejna stravy.
Podávání svačin: dopoledne 8 30 –

9 00 průběžně

odpoledne 14 00 – 14 30
Ve všech třídách mají děti možnost samostatné přípravy stolování nebo za asistence učitelky,
sami si odeberou množství jídla a pití podle své potřeby.
Podávání oběda: 12 00 – 12 30
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Časový odstup jednotlivých jídel je asi 3 hodiny.
Děti, které odcházejí nepravidelně po obědě domů, dostávají odpolední svačinu s sebou.
Pitný režim:
Příprava nápojů probíhá denně ráno v 6 00 hodin, během dne jsou nápoje doplňovány.
Připravuje se neslazený ovocný čaj nebo voda s citronem, pomerančem, mátou apod..
Ve všech třídách se děti obsluhují samy nebo za pomoci učitelky. Děti mají k dispozici
kelímky, které po upotřebení neotáčejí dnem vzhůru. Provozní pracovnice umývají kelímky
vždy po dopolední svačině, po obědě a po skončení provozu na jednotlivých třídách. Na pitný
režim dohlížejí učitelky.
V letních měsících je podáván čaj nebo minerálka i na školní zahradě.

Otužování:
Děti se otužují denně při pobytu venku. V letním období mají k dispozici malé bazénky
s vodou na školní zahradě.
Během školního roku mají děti možnost navštěvovat kurz plavání, který navštěvují 1x týdně.
V místnostech pro pobyt dětí je udržována stálá teplota, radiátory jsou opatřeny
termoregulačními ventily, místnosti jsou často větrány, zejména před pohybovými činnostmi,
před odpočinkem, při úklidu nebo podle potřeby. Při vhodných klimatických podmínkách se
při odpočinku dětí větrá po celou dobu.

III. Způsob nakládání s prádlem
 výměna prádla
Frekvence výměny prádla: lůžkoviny – 21 dnů
ručníky – 14 dnů /podle potřeby častěji/
pyžama – 14 dnů
 způsob praní prádla
Smluvní zařízení – Prádelna a čistírna Schreier s.r.o. Opava
 způsob manipulace s prádlem
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Prádlo je skladováno v samostatné místnosti mateřské školy. Je dováženo z prádelny
v obalech na jedno použití. Určená pracovnice školy čisté prádlo uloží na příslušné místo.
Špinavé prádlo připravuje pro prádelnu pověřená pracovnice.

Závěrečná ustanovení:
Tento provozní řád nabývá účinnost od 1. 9. 2019
Ruší se provozní řád vydaný 1. 9. 2018

V Opavě : 26. 8. 2019

___________________
ředitelka MŠ
Markéta Hajdová

6

