Základní škola a Mateřská škola Dřísy
se sídlem ve Dřísech, Hlavní 89, 277 14 Dřísy; příspěvková organizace;
IČO 65 60 19 39, tel.: 326 971119

Provozní řád mateřské školy ve Dřísech
1. Údaje o zařízení
Adresa: ZŠ a MŠ Dřísy, Dřísy 89, 277 14
Telefon: 326 97 11 19, 603 214 729
Statutární zástupce : Mgr. Dagmar Chalupová
Vedoucí učitelka MŠ : Aneta Bulisová
Učitelky: Bc. Bára Jiráčková, Oleksandra Janoušková, Renáta Miškovská
Zřizovatel: Obec Dřísy
IČO : 65 60 19 39
2. Popis zařízení
Typ zařízení: celodenní
Stanovená kapacita: 45 dětí – 3 třídy); věkové složení 3 – 7 let, věkově homogenní třídy,
nejdříve však od dvou let.
Provozní doba: 6.30 – 17. hod.
Využití pro jiné aktivity: zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče
průběžně v MŠ tvořivé, hravé odpoledne pro děti a jejich rodiče, za předpokladu dodržení
3. Režimové opatření
Nástup dětí: od 6.30 do 8.00 hod.
Spontánní hry: probíhají po příchodu dětí do 8.00 hod., při pobytu venku a v odpoledních
hodinách před odchodem domů (dle potřeb, věku a schopnosti dětí).
Činnosti řízené pedagogem: probíhají denně před i po dopolední svačině, po odpolední
svačině - podle potřeb, věku, schopností a zájmu dětí.
Sledování televize: 1x za 14 dní 20 minut naučné programy.
Využívání interaktivní tabule : 1x týdně 20 minut.
Pohybové aktivity:
MŠ využívá
 Třídu – žíněnky, skákací míče, trampolína, míče, lavičku, švihadla, strachový pytel,
balanční auto, zdravotní nášlapy, žebřík, kruhy, overbally,
 Tělocvičnu v ZŠ – lavičky, žebřiny, odrazový můstek, žíněnky, gymnastický koberec,
obruče, míče, švihadla, pedala, basketbalové koše,
 Zahradu – houpačky, skluzavka, lanový most, pružinová houpadla, hrazdy, kolotoč,
pískoviště, domeček s hračkami

Pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne:
- před dopolední svačinou (zdravotní cviky, pohybové hry, psychomotorické, relaxační
cvičení)
- pobyt venku – řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry
- odpoledne po odpočinku – pohybové chvilky, pohybové hry

Pobyt venku:
Je organizován v dopoledních hodinách, obvykle od 9.40 – 11.40 hod. a odpoledních
hodinách, zpravidla od 14.00 do 17.00 hod. dle počasí a stavu ovzduší. V letních měsících (s
ohledem na intenzitu slunečního svitu) jsou organizovány činnosti venku od dopoledních
hodin. Pro pobyt venku je využívána obecní (školní)zahrada (cca 900 m2) a bližší okolí MŠ.
Při pobytu jsou prováděny různé spontánní i řízené činnosti – sezónní činnosti, pohybové hry,
prvky sportovních her, turistika, poznávací hry, využití školního nářadí. Zahrada umožňuje
dětem přirozený pohyb, být v kontaktu s přírodou.
Pravidelný pobyt venku napomáhá přirozenému otužování dětí.
Odpočinek, spánek :
V době od 12.10 – 14.00 probíhá odpočinek, případně spánek, který vychází z individuálních
potřeb dětí. Děti zpočátku odpočívají při čtené nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí
spát, mohou si vzít svou oblíbenou hračku, vždy mohou uspokojit své hygienické potřeby.
Dětem s nižší potřebou odpočinku je nabízen jiný klidový program. Dle individuální dohody s
rodiči bude přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.
K odpočinku je využívána denní místnost, lehátka (plastová postýlka s hustou síťkou) jsou
každý den rozkládána a skládána, lehátka s lůžkovinami a pyžama jsou dobře větrána,
jednotlivě ukládána v určeném regálu v místnosti.
Stravování :
Strava je připravována ve školní jídelně v budově ZŠ i MŠ. Doba stravování je neměnná,
dopolední svačina 8.45 – 9.00 hod., oběd 11.45 – 12.10 hod., odpolední svačina 14.00 – 14.30
hod. Děti mají možnost individuálního tempa při stravování. Časový odstup mezi
jednotlivými jídly je do 3 hod. Kuchařky vydávají jídlo, děti jsou vedeny k samostatnosti,
starší se obsluhují samy, mladším pomáhají starší děti nebo učitelka, děti se stravují ve školní
jídelně dle jídelníčku pokud jsou přítomny.
Pitný režim :
Po celý den mají možnost děti kdykoliv se napít. Pití dle potřeby doplňují provozní
pracovnice, pití je v nerezových nebo plastových nádobách, vždy dva druhy nápojů – voda a
druhý nápoj dle aktuální denní nabídky. Děti se mohou samostatně obsloužit dle vlastní
potřeby.
O mytí nádobí se starají kuchařky. Nápoje se obměňují – čaje, džusy, ovocné nápoje, voda,
šťávy.

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
Způsob a intenzita větrání a vytápění :
Pravidelně je sledována teplota vzduchu v místnosti - vytápění a provádí se větrání okny,
která se ručně otvírají. Přímé větrání – ráno před zahájením provozu 10 minut, v době při
pobytu dětí venku 20 minut – vždy přizpůsobeno meteorologickým podmínkám – dle těchto
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podmínek je upravena doba větrání.
Teplota vzduchu :
Učebna 21 – 23 o C
Tělocvična 22 – 24 o C
Šatna + chodba 22-24 o C
Sprcha 24 o C
Záchod + umývárna 20 – 22 o C
Osvětlení :
V prostorách MŠ je odpovídající a vyhovující denní osvětlení. Ochranu před oslněním a
narušením zrakové pohody nebo pro regulaci denního osvětlení zajišťují okenní žaluzie.
5. Zásobování pitnou vodou
Zdroj :
Veřejný vodovod
Kapacitní hlediska :
Kapacita splňuje požadavky – nejméně 60l vody/den/dítě
6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
Výměna prádla :
Lůžkoviny (povlak na polštář, povlak na peřinu a prostěradlo) jsou měněny každých 21 dní
nebo podle potřeby, prány a mandlovány v prádelně. Pyžama jsou měněna každý týden.
Manipulace s prádlem, skladování prádla :
Použité prádlo se ukládá do obalů vhodných k praní, které zabraňují kontaminaci okolí, jsou
krátkodobě skladovány ve vyčleněném prostoru ve skladu úklidového materiálu a ještě týž
den odvezeny dopravcem do prádelny – Pulito, Stará Boleslav.
Čisté prádlo se skladuje v čistých regálech, zabalené v igelitových obalech ve skladu.
7. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
Způsob a četnost úklidu :
Denní úklid :
setření na vlhko - všech podlah a povrchů, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem,
za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem - umytí umyvadel, záchodů a zrcadel.
Týdenní, celkový :
Jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na záchodech a dezinfikování umyváren a
záchodů, minimálně 2x ročně umytí oken, svítidel, 2x ročně celkový úklid všech prostor
školy, jedenkrát za 3 roky malování, v případě potřeby ihned.
Způsob a četnost desinfekce a deratizace :
Profylakticky 1x ročně a dle potřeby (prevence, ochrana před nákazou) – použití přípravků
k tomu vhodných po konzultaci s odbornými pracovníky DDD.
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Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace :
Pevné odpadky jsou ukládány do jednorázových plastových obalů, denně likvidovány
odpovídajícím způsobem. Ostatní tříděný odpad je likvidován v přistavených kontejnerech
před ZŠ a MŠ Dřísy – plast, papír, bílé i barevné sklo a komunální odpad.
8. Jiné
Výchova ke zdravému životnímu stylu :
Návštěva solné jeskyně, přednášky a interaktivní návštěvy zdravotníka, policistky, hasiče,
program Zdravá pětka, program Třídění odpadů, vzdělávání učitelů – Zdravá MŠ, ozdravný
pobyt v přírodě, zdravotní cviky, sportovní den nebo integrované bloky Podzim s koťaty,
Chráníme koťata.

Ve Dřísech dne 26. 8. 2019
…………………………………..
Mgr. Dagmar Chalupová – ředitelka
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