Škola: Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad
Orlicí
Vnitřní řád MŠ
Č.j.: MSPK33/2021/R
Účinnost od:1.9.2021
Spisový znak: A3
Skartační znak: A10
Změny:
I. Informace o zařízení
Název školy:Mateřská škola, Pivovarská, Králíky, okres Ústí nad Orlicí
Adresa školy: Pivovarská 423, 56169 Králíky
Telefon:46563226
IČO: 75016923
Ředitel: Bc. Jarmila Kainková
Zřizovatel: Město Králíky.
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy:50, 3 třídy
Provozní doba školy: 6,15 – 16,15 hodin
Využití mateřské školy pro další aktivity: logopedická skupina, skupina dětí mladších 3 let
angličtina dle rozvrhu 1 týdně v 15,30- vlastní
lektorka
hra na flétnu dle rozvrhu 1 týdně v rámci OZČ ve 13,30
stravování důchodců a bývalých zaměstnanců školy z obce
využití areálu zahrady k EVVO
II. Režimové požadavky
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky
jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je
dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a
neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je omezeno na
nezbytnou míru.
a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, příchody dětí s povinnou školní docházkou přichází
nejpozději 8,00h) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat
učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený
adaptační režim.
b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají
celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí.
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu celého dne
formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a
zájmů dětí
d) Pohybové aktivity:
denně zdravotně zaměřené cvičení , logopedické hříčky a cviky (vyrovnávací,
protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) a pohybové hry
průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti

-

denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku

e) Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (dle počasí) – dopoledne 9,30 – 11,30 hodin třída
Kukličky a 10 – 12 hodin Motýlci, Čmeláci, odpoledne po odpočinku se třída čmeláků dělí
mezi Kukličky a Motýlky do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co
nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu pod –10 st., při silném větru, dešti a při
inverzích.
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.
Údržba školní zahrady: 1x týdně posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště, v létě dle
potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti, zahradnické činnosti, práce s přírodninami.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a
pohybovou aktivitou.
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min. odpočívají
všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelky jim nabízí
náhradní aktivity (zájmové činnosti, klidné hry). Lehátka denně připravují a uklízí školnice
s uklizečkou, tak, že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem pyžama, aby
došlo k jejich provětrávání.
g) Stravování:
vlastní strava připravená ve školní kuchyni
svačiny se podávají v době od 8,30 do 9,00 hodin, odpoledne od 14 ,15 do 14,30
hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy
prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po
svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené
obědy se vydávají od 11,15 do 12,30 hodin, polévky si samy nalévají z připravených
mís, hlavní jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při
obědě používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí, určené děti
utřou stolečky – všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem
pomáhá dle potřeby učitelka
výdej stravy pro cizí strávníky probíhá až po obědě dětí z MŠ – kuchařky předávají
jídlo v jídlonosičích, zákaz vstupu do jídelny MŠ platí pro všechny cizí osoby v době
stravování dětí.
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny v nerezové konvici ze
které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky, ve starší třídě si děti samy
mohou natočit čerstvou vodu v kuchyňce. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje
provozní personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové
nápoje, minerálky.
i) Otužování:
pravidelné větrání tříd
školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu
dostatečný pobyt venku
kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ
denně omývání těla studenou vodou (dle aktuálního zdravotního stavu dětí)
v létě mlhoviště a sprchy na školní zahradě
j)
Covid -19 – opatření
Třídy budou spojeny jen za předpokladu, že stav docházky ve třídě
minimum- (dodržování pravidla skupinové izolace ).
Dospělé osoby navštěvující MŠ budou mít ochranu úst a nosu.

klesne na

Do MŠ není povoleno vstupovat osobám, které vykazují známky nákazy do prostorů
školy.
Je zajištěn intenzivní úklid, dezinfekce povrchů a dodržování základních hygienických
pravidel, ke kterým budou vedeny děti i zaměstnanci školy, stejně tak osoby, které
vstoupí do budovy školy.
Rodiče obdrží informační materiály, kde jsou podrobně popsány podmínky, za kterých
nesmí dítě do školy.
Škola není povinna rodičům dokazovat, že dítě je neinfekční, naopak může vyžadovat
potvrzeni o bezinfekčnosti od ošetřujícího lékaře dítěte.
Podrobný popis postupu při výskytu nákazy, nebo podezření o jejím výskytu je popsán
ve Školním řádu, který visí na veřejně přístupném místě v šatnách.
▪ Při stravování je zvýšena hygiena – využívání jednorázových rukavic při výdeji stravy,
rozdání jídla každému dítěti, není dovoleno, aby si děti potraviny braly samy, stejně
tak příbory a nádobí. Po dobu pandemie si děti samy neprostírají.
▪ Odpadkové koše jsou pravidelně (každý den) vyprázdněny a není dovoleno míchat
odpadky -papírové ručníky a ostatní papír apd.
▪ Všechny prostory ve kterých se pohybují osoby, které navštěvují školu ( zákonní
zástupci a doprovázející dítě, osoby které zajišťuji servis k výdeji stravy a kontrolní
orgány) jsou několikrát denně dezinfikovány, podlahy, ostatní povrchy a stoly vytřeny
mokrým způsobem vhodným dezinfekčním prostředkem, který obsahuje látky určené
k likvidaci virů a bakterií.
▪ Prostory, ve kterých se pohybují děti jsou několikrát denně větrány, při odchodu dětí
ze třídy intenzivním způsobem, stoly a sociální zařízení jsou pravidelně dezinfikovány,
stejně tak kritická místa dotyků (kliky, zábradlí, židle, stoly, spínače světla, baterie u
umyvadel, splachovadla, tlačítka u zásobníků mýdel apd.) .
▪ Zvýšená hygiena- mytí rukou před vstupem do jídelny i po odchodu 20-30 sekund.
▪ Používají se ručníky jednorázové.
▪ Jsou stanoveny kompetence zaměstnanců v provozu výdejny a přilehlých prostorách,
kdo, kdy a kde, co a s čím bude čistit a dezinfikovat (podle pokynů uvedených na
etiketě hygienických prostředků.
▪ Je zajištěno mytí nádobí při vysokých teplotách (mycí proces přes 60 stupnňů) Při
ručním mytí je zajištěn finální oplach na 85 stupňů.
▪ Vydávání obědů je rozloženo do více skupin (3).
▪ Po čas pandemie není umožněn samoobslužný výdej.
▪ Cizí strávníci do MŠ nebudou přijímány v období pandemie.
k) Distanční vzdělávání
V případě uzavření školy je vzdělávání dětí v povinné školní docházce zajištěno distančně a
to dle volby rodičů (elektronicky, obálkou). Rodiče mají povinnost dítě dle instrukcí školy
vzdělávat, do záznamových archů zaznamenávat výsledky vzdělávání dítěte (možnosti zvládá
x zvládá s dopomocí x nezvládá) a dle návodu pak dopraví třídní učitelce záznamové archy.
Poté budou tyto ve škole pravidelně vyhodnocovány a didaktické materiály budou
podřizovány potřebám dětí.
Materiály pro děti v domácí výuce budou čerpány ze ŠVP, programu „Předškolačka Ema a
Školák Tom- grafomotorické listy, internetové zdroje, knihy a obrázky, popřípadě
didaktické pomůcky budou zapůjčovány dle potřeb dětí.

Tento provozní řád nabývá účinnosti od 1.9.2021
Dokument ruší platnost dokumentu Č.j.61/2020/R
V Králíkách dne 31.8.2020

podepsal
Jarmila Digitálně
Jarmila Kainková
2021.09.15
Kainková Datum:
06:04:39 +02'00'
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ředitelka školy

