VNITŘNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
1. Provoz v MŠ začíná v 6.30 hodin. Budova MŠ je uzamčena, příchozí zvoní na zvonek.
2. Děti se převlékají a přezouvají v šatně, každé dítě má svou značku. Rodiče předávají děti
učitelce do té třídy, která je označena v šatně. Nepřijímáme zjevně nemocné děti.
Za zdraví dětí zodpovídají rodiče, nemocné děti do kolektivu nepatří.
3. Každé dítě má svůj ručník. V případě zvýšených hygienických pravidel si děti myjí ruce
hned ráno před vstupem do třídy. Používají ručníky, popřípadě jednorázové papírové ručníky.
O čistotu ručníků se stará personál školy.
4. Děti se schází v jedné třídě. Příchod je ukončen v 8.30 hodin. Děti, které přijdou později,
nahlásí rodiče učitelce vždy předem.
5. Nemoc a jiná nepřítomnost se hlásí učitelce ve třídě, telefonicky nebo mailem. Obědy se přihlašují
a odhlašují telefonicky nebo mailem.
6. Do 9.00 hodin probíhají spontánní hry, individuální práce s dětmi pod vedením učitelky.
Tělovýchovné chvilky probíhají denně.
7. Svačina je společná v 9.00 hodin.
8. Po svačině se děti rozdělí do dvou skupin. Nastává řízená činnost, přivítání dne,
předání prožitků, vytváření námětů a závěrů pro další život dětí, diskuse, zhodnocení.
9. Po ukončení řízených činností se děti připraví na pobyt venku. Pobyt venku trvá 2 hodiny.
Většinu času trávíme na školní zahradě.
10. Oběd začíná ve 12.00. Je společný ve. třídě. Učitelky dbají na klid a pořádek u jídla,
pomáhají nejmladším. Děti vedeme k sebeobsluze, dbáme na bezpečnost při manipulaci
s jídlem a nádobím. Předškoláci používají příbory.
11. Děti po skončení obědu odchází s učitelkami do umývárny, kde provádí osobní hygienu.
Pak odchází do lehárny. Děti se převlékají do pyžam, odpočinek je individuální.
12. Odpočinek končí ve 14.15 hodin, kdy se děti převléknou a odchází všichni do třídy ke svačině.
13. Odpolední svačina začíná obvykle ve 14.30 hodin.
14. Následuje volná hra, dokončení činností z dopoledne. Od 14.45 hodin předávání dětí
rodičům, popř. jiným osobám na základě písemného svolení rodičů (Zplnomocnění).
15. V naší MŠ se věnujeme u vybraných dětí preventivním logopedivkým cvičením (výběr je
prováděn při depistáži logopedkou z SPC).Logopedická asistentka se věnuje dětem každou středu.
16. Předškoláci se seznamují se základy práce na počítači, hravou formou probíhá seznamování s
s anglickým jazykem.
17. Během dne je dbáno na individualitu každého dítěte, uč. dbají na bezpečnost dětí.
18. Stravné vybírá pracovnice školy vždy 1. příslušného měsíce společně se školným v jídelně.
19. Provoz MŠ končí v 15. 30 hodin.
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