PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY J.Š. KUBÍNA

I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ:
Název školy: Mateřská škola, Jičín, J.Š. Kubína 465, 506 01 Jičín
Adresa školy: J.Š. Kubína 465, Jičín 506 01
Telefon: 721 402 443
IČO: 75 019 248
Ředitelka: Monika Vitvarová
Zřizovatel: Městský úřad Jičín
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 123 dětí
Provozní doba školy: 6,30 – 16,15

II. REŽIMOVÉ POŽADAVKY:
Režim dne je stanoven pro všechny třídy stejně. Učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat
aktuálním potřebám dětí. V MŠ je dbáno na soukromí dětí. Je jim umožněno uchýlit se do
klidného koutku v případě jejich potřeby. Rovněž se nemusí účastnit společných řízených
činností, pokud nemají zájem.
-

Nástup dětí: dle potřeb rodičů. Od 6:30 do 8:30. Pozdější příchody rodiče nahlásí
učitelkám. Rovněž jsou povinni dítě dovést do třídy a osobně ho předat učitelce. Při
vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuální adaptační režim.

-

Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku –
probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami vyváženě, se zřetelem na
individ. potřebami dětí.

-

Didakticky cílené činnosti: probíhají v průběhu celého dne formou individuální,
skupinové, nebo kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmu dětí v
souladu s TVP a aktuálním tématem týdne.

-

Pohybové aktivity: denní zdravotně zaměřené cvičení (protahovací, vyrovnávací,
uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry, průběžně pohybové chvilky a hudebně
pohybové činnosti, 1x týdně listopad – březen bruslení na zimním stadionu pod
vedením instruktorů, 10 lekcí plaveckého kurzu, týdenní pobyt na lyžích, 1 týdně
didakticky cílené pohybové činnosti, denně dostatečné zařazování pohybu při
spontánních hrách a pobytu venku.

-

Pobyt venku: minimálně dvě hodiny denně (dle počasí) dopoledne 9,30 – 11,30 hodin.
Odpoledne po odpočinku 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, silném dešti a při hlášených inverzích. Pozemek k pobytu venku co nejvíce
využíváme školní zahradu, okolí, hřiště, Matějkovo cvičiště. Údržba školní zahrady - 2x
měsíčně sekání trávy (dle potřeby), denně zakrýváme pískoviště, v případě potřeby
kropení pískoviště. Způsob využití pobytu venku - pohybové aktivity, spontánní a řízené
činnosti s poznávacím cílem. Využití kol, koloběžek, zahradního nábytku, pískovišť.

-

Odpočinek: vychází z individuálních potřeb dětí. Po obědě cca 40 min. všechny děti
odpočívají při čtení pohádky. Pro děti s nižší potřebou odpočinku máme v této době
aktivity (sboreček, flétničky, angličtina). Lehátka denně připravují a uklízí provozní
pracovnice, provětrávají, převlékají.

-

Stravování: strava je připravovaná ve školní kuchyni. Svačiny se podávají od 8,30;
odpoledne od 13,45 hod. Provozní pracovnice zodpovídají za dostatečné množství
připraveného pití. Děti se samy obsluhují, samostatně prostírají.

-

Pitný režim: děti mají v každé třídě připravené pití v konvici. Samostatně si nalévají do
svých označených skleniček. Učitelky vedou děti k pití, které provozní pracovnice
během dne podle potřeby doplňují. Náplně se obměňují. V letních teplých dnech
bereme pití i na zahradu.

-

Obědy: vydávají se od 11,30 hod. Polévku a hlavní jídlo vydává provozní pracovnice.
Dítě má právo žádat konkrétní množství, dle vlastní chuti. Při obědě děti používají
příbory. Po sobě si samostatně uklidí nádobí na vozík. Všechny zaměstnanci vedou děti
k samostatnosti. Malým dětem pomáhá učitelka.

-

Otužování: pravidelné větrání tříd. Školnice sleduje vytápění školy, redukuje ho na
přiměřenou teplotu. Dostatečný pobyt dětí venku, kontrola vhodného oblečení v MŠ i
mimo ni. Od října do dubna chodíme pravidelně s dětmi jednou týdně do sauny, kterou
máme v prostorách školy.

