Provozní řád mateřské školy
1. Údaje o zařízení
Mateřská škola, odloučené pracoviště ZŠ Čistá
Čistá 256
569 56 Čistá u Litomyšle
Tel: 461 634 112
IČO: 70985642
Provozovatel: Obec Čistá
IČO: 276545
Typ MŠ: s celodenním provozem
Kapacita: 40 dětí
Provozní doba: pondělí až pátek od 6:30 do 16:30 hod.
2. Popis zařízení:
Mateřská škola Čistá je odloučené pracoviště ZŠ Čistá. S kapacitou 40 dětí (dvě oddělení). Ve
školce pracuji 3 pedagogické a 3 nepedagogické pracovnice.
Budova MŠ je patrová, v přízemí je sociální zařízení pro děti odpovídající kapacitě MŠ a také
sociální zařízení pro personál. V přízemí se dále nachází kancelář, šatny a školní jídelna s
kuchyní. V prvním patře jsou dvě plně vybavené třídy, ložnice pro mladší děti, starším dětem
jsou lehátka rozkládána v kmenové třídě. První patro je také vybaveno pohotovostním WC.
Zahrada školy disponuje rozmanitými prvky pro rozvíjení pohybových dovedností dětí. Vedle
zahrady je situováno hřiště s umělým povrchem, které je školkou využíváno zejména za
nepříznivého počasí.
Rodiče přivádí děti do MŠ nejlépe do 8.15 hod. nebo po dohodě s učitelkou déle. Poté se MŠ
z bezpečnostních důvodů uzamyká. Do 7.45 se schází v II. oddělení a po příchodu druhé
učitelky se mladší děti přesouvají do I. oddělení. Spontánní hravé aktivity probíhají v době od
6.30 do 8.15, kdy zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity. Po svačince – od 9:00
hod. probíhá činnost řízená učitelkou.
3. Vzdělávání:
Předškolní vzdělávání dle ŠVP „Ať je léto nebo zima, ve školce je to vždy prima!“ je
uskutečňováno přirozeným dětským způsobem především formou nezávazné dětské hry,
kterou si dítě volí na základě vlastního zájmu. Děti mají dostatek času pro volnou hru
průběžně během dne, mají možnost ji dokončit, nebo v ní později pokračovat. - Při výchovně
vzdělávací práci dochází ke střídání spontánních a řízených činností, vzájemně provázaných. Vzdělávání respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí, vychází ze
systematického pozorování učitelek. - Prioritní metody jsou: metody prožitkového učení,
učení hrou a činnostmi, které jsou založeny na přímých zážitcích dětí.
►Pohybová aktivita:
Podmínky a vybavení k pohybové aktivitě je na dobré úrovni, třída je prostorná
s tělovýchovným koutkem (skluzavka, šplhací věž, ribstole, švédská bedna, trampolína,
míče…) Denně je zařazováno ranní cvičení a odpolední tělovýchovná chvilka. Jedenkrát
týdně tělesná výchova, kdy je využíváno různé tělovýchovné nářadí v MŠ nebo v tělocvičně

v ZŠ. Pohyb dětí je také podněcován denně při pobytu venku. Pohybové aktivity jsou
vyváženy s dalšími činnostmi (relaxační, klidové..)
►Pobyt venku:
Délka pobytu je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne pak dle ročního období a
aktuálního počasí (v odpoledních hodinách je pobyt na školní zahradě od jara do podzimu).
Pobyt venku neprobíhá v případě deště, teploty pod -100 C, silného větru a mrazu, nadměrné
koncentrace škodlivin v ovzduší. - Pro pobyt venku děti využívají školní zahradu, prochází se
po blízkém i vzdálenějším okolí (dle jejich věku a fyzické zdatnosti). Při chůzi mimo školu
má první a poslední dvojice dětí oblečené reflexní vesty, učitelky používají pro přecházení
vozovky výstražné terčíky. Pro volný pohyb dětí učitelky využívají veřejná dětská hřiště a
přírodní plochy, které nejsou v blízkosti provozu vozidel. Pro pobyt mimo zahradu školy
učitelky dětem nosí s sebou předměty, které stimulují jejich pohybové aktivity.
►Odpočinek:
Všechny děti jsou po obědě (12:15-14:15 hod) ukládány na lůžko, vyslechnou si četbu na
pokračování, případně pohádky z CD, pro navození uvolnění a zklidnění je dětem pouštěna
relaxační hudba.
Děti 5-6ti leté odpočívají podle individuální potřeby nejméně 20 – 30 min. Potom plní mimo
jiné úkoly spojené s přípravou na školu (např. různé písemné testy, kterými si děti procvičují
předčtenářskou gramotnost, matematickou gramotnost, prostorové vztahy, pozornost, paměť a
atd.) nebo si mohou hrát. Lehátka jsou stále rozložena v jedné místnosti, pro starší děti jsou
lehátka skládána a rozkládána ve třídě. Pyžama jsou větrána na povrchu lůžkovin. Pokrývky a
polštářky jsou jedenkrát ročně větrány venku. Lůžkoviny jsou uloženy v samostatné skříni.
►Stravování:
Školní stravování je stravovací služba pro děti MŠ. Stravování se uskutečňuje v době pobytu
dětí v mateřské škole dle zákona 561/2004 sb. a platných hygienických předpisů. To
znamená, že dítě má nárok na stravu pouze v době, kdy je přítomno v MŠ. V době
nepřítomnosti (kromě prvního dne nepřítomnosti) tento nárok nemá. - Školní stravování dětí
se řídí výživovými normami a finančním normativem na nákup potravin včetně nápojů.
Kuchyň je přímo v MŠ, kde se připravují přesnídávky, obědy (i pro žáky ZŠ, zaměstnance a
cizí strávníky) a svačiny. Přesnídávka se podává v době od 8:30 do 9:00 samoobslužně. Oběd
v 11:45 hod. Do ZŠ se oběd v termo nádobách odváží v 11:00 hod. Svačina od 14:30. Odstup
jednotlivých jídel je nejvíce 3 hod. Obědy cizím strávníkům jsou vydávány od 11:15 do 11:30
hodin.
►Pitný režim:
V průběhu celého dne mají děti v rámci pitného režimu k dispozice nápoje: čaj je připravován
v kuchyni a ve třídě doplňován do konvice. K dispozici je dětem také nádoba s čerstvou
vodou. Děti se obsluhují samostatně, mladší děti za pomoci učitelky. Každé dítě má svůj
podepsaný plastový hrneček, který si vyplachuje samo nebo s pomocí učitelky.
►Otužování:
Otužování v mateřské škole probíhá přirozeným způsobem v průběhu celého dne. Třídy jsou
pravidelně větrány, vždy pak při pohybových aktivitách dětí, děti pravidelně pobývají venku,
Děti otužujeme po zhodnocení individuálních potřeb s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu
dítěte.
Dětí u II. oddělení v průběhu 2.pololeté dochází na plaveckou výuku do bazénu v Litomyšli.

Způsob zajištění vhodného mikroklimatu:
Teplota vzduchu: ve třídách a hernách je udržována teplota minimálně 20o C, optimálně 22 
2o C, maximálně 28o C
Větrání: větrání v době topné sezóny probíhá jednorázově několikrát za den.
Osvětlení: v mateřské škole je osvětlení zajišťováno denním osvětlením – okny a umělým
osvětlením – zářivkovými svítidly. - ochrana před oslněním a narušením zrakové pohody je
ve třídách zajištěna žaluziemi.
►Zahrada a pískoviště:
Zahrada, kde se nachází pískoviště je oplocena. Údržbu zahrady a pískoviště provádí Obec
Čistá. Při údržbě nejsou používány žádné desinfekční prostředky.
4. Lůžkoviny a úklid v MŠ
Výměna prádla:
Lůžkoviny 1x za 3 týdny, ručníky 1 za týden dle potřeby i více. Praní prádla si mateřská škola
zajišťuje sama. Způsob zacházení s prádlem a praní zabraňuje přenosu infekčních
onemocnění. Pyžama si děti nosí čisté 1x týdně z domova. Vyprané lůžkoviny se skladují v
čistých, uzavíratelných skříních.
Způsob a četnost úklidu a čištění:
Denní úklid: setření všech podlah 2x denně, nábytku, okenních parapetů, klik, zrcadel,
rukojetí splachovadel 1x denně, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem 1x denně (v
případě znečištění vícekrát). - za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí
umývadel, pisoárové mušle a záchodů.
Týdenní, celkový: jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování
umýváren a záchodů, nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámů a svítidel a světelných
zdrojů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor školy a zařizovacích předmětů.
Další požadavky:
Lékárnička první pomoci: ve velké třídě a kuchyni je lékárnička první pomoci s prostředky
pro ošetření drobných poranění, plně vybavená - 2x ročně je kontrolován její obsah (doba
expirace).
Seznam telefonních čísel: pevná linka 461 634 112, mobilní telefon 605 246 835

V Čisté dne 1. 2. 2019

Mgr. Miloslava Siglová
ředitelka školy

