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1 Údaje o zařízení
Základní a mateřská škola, Pionýrů 141, Stráž pod Ralskem 471 27, p. o.
MŠ U Potoka 137, Stráž pod Ralskem 471 27
IČO:
467 50 088
Typ:
s celodenní péčí
Stanovená kapacita:
150 dětí v šesti třídách
Provozní doba:
6.00 – 16.00 hodin
Adresa:

2 Režimové požadavky
Nástup dětí: od 6.00 – 8.00 hodin v určených třídách
Spontánní hra: využívá se hlavně při ranních a odpoledních aktivitách, podle podmínek i při
pobytu venku.
Řízené činnosti: se prolínají v činnostech během celého dne se spontánní hrou, dle plánování
pedagoga.
Sledování televize a práce s interaktivní tabulí: využíváme výukových programů
doplňujících vzdělávací program, můžeme sledovat vysílání pro MŠ v rozmezí maximálně 10
- 20 minut či shlédnout krátkou pohádku. Práce s interaktivní tabulí je určena především pro
přípravu dětí s povinnou předškolní docházkou.
Pohybové aktivity: podmínky a vybavení pro pohybové činnosti jsou standardní, pohybové
aktivity prolínají činnostmi v průběhu celého dne (hry, cvičení, pohybové chvilky, rekreační
činnosti, pobyt dětí venku). Tyto aktivity mohou probíhat v prostorách herny každé třídy,
v tělocvičně mateřské školy nebo školního hřiště. Doplňkovou aktivitou je plavecký výcvik
včetně využití sauny, který probíhá v plaveckém bazénu ve Stráži pod Ralskem.
Pobyt venku: využíváme zahradu mateřské školy, hřiště základní školy, ale i okolní přírodní
terén k vycházkám a hrám v lese, na louce u jezera na veřejných hřištích.
Délka pobytu venku: denně dle klimatických podmínek od 10.00 – 11.30h, odpoledne dle
plánovaných činností od 14.30 - 16.00h.
Odpočinek, spánek: od 12.30 – 13.30h. Využíváme poledních aktivit k individuální práci
s dětmi. Každé dítě má své označené lehátko, lůžkoviny a věšák na odkládání pyžama. Při
slučování tříd z organizačních důvodů je zajištěno přemístění vlastního pyžama, lehátka
i lůžkovin dětí, které přecházejí do jiné třídy.
Stravování: MŠ nemá vlastní vývařovnu, dovoz jídla je zajištěn v termoportech z jídelny ZŠ.
Před výdejem jídla je pracovnicí školní jídelny pravidelně měřena teplota připraveného jídla
a záznamy vedeny v knize. Vaří se i pro děti s bezlepkovou dietou. Jídelníčky sestavuje
vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařka. Svačina je podávána v době od 8.30 - 9.00
a odpoledne od 14.00-14.15h samoobslužnou formou. Obědy v době od 11.35 - 12.15 h.

Pitný režim: zajišťuje a v průběhu celého dne doplňuje paní kuchařka. Podávány jsou
většinou instantní nápoje s vlákninou a vitamíny a čaje různých příchutí. Samoobslužně nebo
za pomoci paní učitelky se mohou děti kdykoliv napít. Děti mají hrníčky na pitný režim.
Použité hrníčky omývají pod tekoucí vodou.
Otužování: vždy po dohodě s rodiči nebo dětským lékařem, alergologem. Děti otužujeme
větráním, vhodným vrstvením prádla v prostorách školy i při pobytu venku, plaveckým
výcvikem, denním cvičením, sprchováním.

3 Osobní hygiena
U každé třídy je umývárna s 5 umyvadly, WC s 5 toaletami a sprchový kout. Teplota teplé
vody je centrálně nastavená. K dispozici je toaletní papír, dávkovače tekutého mýdla
a papírové ručníky. Každé dítě má vlastní označenou přihrádku na ručník a hřeben.

4 Způsob nakládání s prádlem
Ručníky a pyžama se mění dětem 1x týdně, lůžkoviny 1x za 3 týdny, v případě potřeby ihned.
Použité prádlo (mimo pyžam dětí) pereme ve vlastní prádelně. Prádelna je vybavena
automatickými pračkami, elektrickým mandlem, napařovací žehličkou a šicím strojem na
opravu prádla. Čisté prádlo se skladuje v prostorách k tomu určených.

5 Režim úklidu zařízení
Rozpis denních pracovních úkolů je pro uklízečky časově rozvržen. Jednotlivé úkony jsou
rozepsány v náplni práce (denní, měsíční, roční). Velký úklid je prováděn 1x za měsíc
a generální úklid 2x ročně. Před příchodem dětí i v průběhu dne je zajištěno a dodržováno
větrání ve všech prostorách mateřské školy.

6 Provozní řád venkovní plochy
Školní zahrada je oplocený zatravněný pozemek za budovou mateřské školy. Terasy jsou
pokryty zámkovou dlažbou.
Pískoviště mají bezpečnostní zakrytí a písek je pravidelně kypřen, kontrolován a obměňován.
Zahrada je vybavena houpačkou a lanovými herními prvky.
Zápisy o pravidelné revizi zahradního zařízení jsou ukládány u ředitelky školy.
Údržbu zahrady mateřské školy zajišťuje školník a správce školního hřiště, úklid zahrady
a zahradních místností zabezpečují uklízečky mateřské školy.

7 Platnost a zrušovací ustanovení
Za kontrolu provádění ustanovení Provozního řádu mateřské školy zodpovídá ředitelka ZŠ
a MŠ, Stráž pod Ralskem, p. o.
Tento řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018

Ve Stráži pod Ralskem dne 27. 8. 2018

Mgr. Bedřiška Rychtaříková
ředitelka školy

