Základní škola a mateřská škola Svitavy – Lačnov, Zadní 50, Svitavy 568 02

Provozní řád MŠ
Školní rok 2017/2018

Režimové požadavky
Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven, učitelky ho pružně
přizpůsobují aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí.

Provozní řád mateřské školy
Zahájení provozu:
Příchody dětí:
Dopolední program:
Vyzvedávání dětí:
Odpolední odpočinek:
Odpolední program:
Vyzvedávání dětí:
Ukončení provozu:

7 hodin
7 - 8.30 hodin
9.00 - 9.45 hodin
12.15 - 12.30 hodin
12.00 - 14.00 hodin
13.15 -16.00 hodin
14.30 -16.00 hodin
16.00 hodin

Rodiče budou na třídních schůzkách v září seznámeni se školním řádem, stravovacím řádem
a pokynem ředitelky mateřské školy o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Informace o
připravovaných akcích v MŠ jsou na nástěnce, webových stránkách školy www.modra-skola.cz a
letáčcích (dostávají rodiče začátkem měsíce emailem).

Provozní řád školní jídelny MŠ
Dopolední svačina: 8.30 hodin
Oběd:
11.30 a 12 hodin
Odpolední svačina: 14 hodin
Čas na podávání jídel je možno posunovat v rozpětí cca 30 minut v návaznosti na program
dětí. Cizí strávníci se v mateřské škole nestravují, škola nepřijímá potraviny od rodičů ani se
nesamozásobuje zeleninou a ovocem.

Pitný režim
Děti mají k dispozici vodu již od 7 hodin. Asistentka doplňuje vodu do nádob ve třídách. Na
zahradu donáší nápoje asistentka. Děti mají své označené kelímky.

Specifika pro děti 2 až 3 leté
Dětem je umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim, mají dostatek času na
veškeré aktivity včetně převlékání a stravování.

Věcné (materiální) podmínky
 Hračky a didaktické pomůcky - Hračky a didaktické pomůcky odpovídají věkové hranici
vhodnosti použití zejména pro děti ve věku od 2 do 3 let.
 Školní zahrada - Herní, relaxační a sportovní prvky jsou využívány vždy s ohledem k věku
dětí.
 Sedací nábytek - Sedací nábytek pro děti zohledňuje tělesnou výšku dětí, podporuje
správné držení těla při sezení, je bezpečný a stabilní.

Docházka dítěte do mateřské školy
 Nástup dětí do MŠ v 7 – 8.30 hodin (po domluvě i během dopoledne).
 Nepřítomnost dítěte v MŠ (nemoc a podobně) jsou rodiče povinni oznámit MŠ
neprodleně. Předem známou nepřítomnost omlouvají rodiče předem.
 Odhlašování a přihlašování dětí k docházce do MŠ rodiče zapisují do sešitu na nástěnce u
kuchyně nebo telefonicky na tel.: 731131809 a to vždy alespoň 1 den předem do 13,00
hod, výjimečně v pondělí ráno do 7 hodin nebo po delším uzavření MŠ a to do 7,00 hod.
 V případě, že dítě není odhlášené den předem (do 13,00h), rodiče na příslušný den
stravné hradí.
 Rodiče předávají dítě do MŠ zdravé. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, rodiče
tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha)
jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 Učitelka má právo požadovat od rodičů dítěte lékařské potvrzení o ukončení nemoci
dítěte a souhlas lékaře s jeho návratem do kolektivu dětí.
 Odchod v jinou než obvyklou dobu je nutné rovněž ohlásit předem.
 Rodiče nebo jiné pověřené osoby předávají dítě ve třídě. Učitelce předávají dítě osobně.
 Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu rodičů nebo jiné
pověřené osoby.
 Pokud nemohou rodiče vyzvedávat dítě z MŠ osobně, pověří tímto jinou osobu. Tuto
jinou osobu zapíší do evidenčního listu svého dítěte, popř. musí mít písemné zmocnění
od rodičů při jeho vyzvedávání.
 Vyzvedávání dětí – po obědě od 12.15 do 12,30 hodin, odpoledne od 14.30 do 16 hodin.
 Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby opustili MŠ nejpozději v 16
hodin.

 Pokud si ze závažných důvodů nemůžete dítě včas vyzvednout, kontaktujte telefonicky
MŠ na číslo: 731132210.

Ve Svitavách 31. 8. 2017

………………………………………..
Mgr. Radoslava Renzová, DiS.
ředitelka školy

