
Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 460 01, příspěvková organizace

Provozní řád

1. Údaje o zařízení  

Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, 460 01, příspěvková organizace

Tel. 485 108 340, 739 052 138

Provozovatel: Statutární město Liberec IČO 727 419 45

Typ: celodenní provoz

Využití zařízení pro jiné aktivity: v herně a na zahradě společné akce dětí a rodičů

2. Režimové požadavky  

Nástup dětí je od 6.30 do 8.00 hod. Odchod od 15 do 16.30 hod., nebo dle přání rodičů po

dohodě s paní učitelkou ve třídě.

Spontánní hra je základem všech činností dětí, probíhá po celý den pod vedením pedagoga.

Činnosti  dětí  řízené  pedagogem  jsou  zařazeny  v  průběhu  celého  dne  společně,  nebo

individuálně.

Sledování televize: pouze jako součást výchovné činnosti 1 x týdně, max. 15 min.

Pohybové aktivity:  mateřská  škole  má pro pohyb dětí  veliké  prostory,  které  jsou vhodně

upraveny.  Naše velká zahrada umožnuje dětem pohybové aktivity každý den. Jednou týdně je

plánované cvičení a dvakrát denně pohybové chvilky.

Pobyt venku: zahrada má jedno velké pískové hřiště, několik zatravněných ploch, herní prvek

s lezeckou stěnou, trampolínu, mělký bazén,  průlezky, houpačky, klouzačky a cestičky pro

odrážedla.

V letním  období  máme možnost  zamlžování.  Zahrada  je  v  zimě  využitá  i  pro  bobování,

protože  je  zde  vhodný terén.  Pobyt  venku  je  přizpůsobován  aktuálnímu  počasí,  v letních

měsících již od 8 hod a odpoledně od 15 hod. Dále využíváme přilehlý park a dětské hřiště.

Odpočinek, spánek:

Na  spaní  rozkládáme  karimatky,  děti  odpočívají  dle  individuálních  potřeb,  všechny  děti

poslouchají pohádku, dětem, které nespí, nabídne učitelka činnosti, které neruší ostatní děti.



Stravování

V budově je umístěna kuchyň, jídla jsou rozvážena výtahem do tříd, kde je vydává kuchařka.

Svačina je mezi 9.00 – 9.30 hod., oběd se rozdává mezi 11.45 – 12.15 hod. a druhá svačina od

15.00 – 15.30 hod.

Pitný režim

Třikrát denně jsou připravovány nápoje pro pitný režim. Podáváme mnoho druhů ovocných

čajů. Nápoj je dětem k dispozici ve třídě po celý den ve džbánku a nebo v plastových lahvích.

Nápoje doplňuje kuchařka při  vydávání svačin a obědů. Učitelky zajišťují  pro děti  čaj  od

6:30 hod.

Otužování

V letních měsících využíváme mlhoviště, bazén. I v zimně hojně využíváme zahradu. Terén

umožňuje velké využití pro hru a sport po celý rok.

Na budoě byly nainstalovány termostatické hlavice, což umožňuje regulaci tepla.

3. Způsob nakládání s     prádlem, výměna prádla  

Výměna ložního prádla je  prováděna 1 x 21 dní,  výměna ručníků každý týden,  jinak dle

potřeby. Prádlo pereme v prádelně MŠ. Prádlo se suší v sušičce. 

Provádění úklidu

Denně  se  provádí  setření  všech  podlah  na  vlhko,  vynášení  odpadků,  mytí  umyvadel  a

záchodků desinfekčními prostředky, dvakrát týdně luxování koberců.

Nejméně  jednou týdně  se  provádí  utření  prachu po celé  třídě,  omytí  dveří  a  stolečků  se

židlemi.

Nejméně třikrát ročně se myjí okna včetně rámů a perou záclony.

Nejméně jedenkrát ročně, v době kdy nejsou v zařízení děti, se provádí celkový úklid všech

prostor MŠ včetně omytí svítidel.

1. 9. 2015

Bc. Lucie Opalecká

ředitelka MŠ „Nad přehradou“
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