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I.

Údaje o zařízení:
adresa:
Palkovice 287
telefon:
558 441 722
IČO:
75026864
ředitel:
Mgr. Ivo Fišer
zástupce:
Mgr. Šárka Pindurová
vedoucí MŠ: Bc. Monika Bebčáková
typ školy:
základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace
kapacita:
základní škola
350 žáků
školní družina
90 žáků
školní jídelna
350 jídel
školní jídelna-výdejna 80 jídel
MŠ
104 dětí

Úvodní ustanovení
1. Provozní řád je součástí organizačního řádu školy.
Všeobecná ustanovení
1. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek
na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky,
zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých,
podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.
2. Provozní řád se řídí zejména:
- školským zákonem č. 561/2004 Sb.,., zejména § 29 : ”… Školy a školská zařízení jsou
při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb
povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a
poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
-

zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000Sb.
vyhláškou č. 106/2001Sb.o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve
znění vyhlášky 148/2004 Sb.
vyhláškou č.108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a
provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení,
vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o
zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
vyhláškou č. 137/1998Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění
povinné školní docházky
vyhláškou č. 14/2005 Sb.,o předškolních zařízeních, atp.
nařízením vlády č. 178/2001Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci

II. Režimové požadavky – budova čp. 619
Nástup dětí:

6.00 – 8.00 hod

Spontánní hra

6. 00 – 8.30 hod

Centra

9.00 – 9.45 hod

Pohybové aktivity

- zařazují se podle potřeb dětí
- třídy a zahrada jsou vybaveny a přizpůsobeny pro volný i řízený
pohyb
- využíváme tělovýchovného náčiní i nářadí

Pobyt venku

9.30 – 11.30

K pobytu venku využíváme zahradu MŠ a široké okolí, poskytující dostatek možností
pohybového vyžití.
Způsob využití zahrady
Údržba zeleně
Pískoviště
-

tvořivé hry v pískovišti
průlezky a skluzavky
kreslení na asfaltové chodníky a dlaždice
jízda na koloběžkách a trojkolkách
míčové hry, pohybové hry, cvičení na travnaté ploše
houpačky, provazový žebřík
dřevěný domeček a dřevěný vláček
školnice MŠ
školník ZŠ a údržbář ZŠ
zaměstnanci OÚ Palkovice
každodenní zakrytí ochrannou sítí
výměna písku jednou ročně
údržba – školnice a učitelky

Stravování
Příprava stravy - kuchyně v budově ZŠ
Jídlo se dováží 2x denně autem, učitelky a pracovnice školní jídelny ji dětem připravují
v kuchyňkách MŠ.
Podávání svačinek

dopoledne 8.30 - 9.00
odpoledne 14.15 - 14.35

Oběd

11.30 - 12.15

Pitný režim-děti mají celý den k dispozici čaj, popř. džus, minerálku, apod.
Čaj vaří učitelky v kuchyňkách MŠ, připraví jej do konvic a děti si jej samy nalévají do
vlastních hrníčků.
Po odchodu dětí z MŠ hrnky umývá školnice MŠ.
Časový odstup jednotlivých jídel jsou cca 3h.
Odpočinek, spánek
Odpočinek

12.30 - 14.00

Lehátka připravuje školnice každý den v herně, lůžkoviny jsou uloženy v regálech, pyžama
mají děti na pojízdných věšáčcích. Každý týden v pátek je berou domu na vyprání.
Odpočívají všechny děti, starší děti nebo děti s menší potřebou spánku se věnují klidným
činnostem. V letních měsících při příznivém počasí využívají starší děti k odpočinku zahradu.
Odpolední činnosti

14.30 – 16.00

Režimové požadavky – budova čp. 287
Nástup dětí:

6.00 – 8 hod

Spontánní hra

6.00 – 8 hod

Centra

8.30 – 9.15 hod

Pohybové aktivity

- zařazují se podle potřeb dětí
- třída a zahrada jsou vybaveny a přizpůsobeny pro volný i řízený
pohyb
- využíváme tělocvičnu, tělových.náčiní i nářadí

Pobyt venku

9.15– 11.30

K pobytu venku využíváme zahradu u ZŠ, školní hřiště a široké okolí, poskytující dostatek
možností pohybového vyžití.

Způsob využití zahrady
-

průlezka a skluzavka
kreslení na asfaltové chodníky
jízda na koloběžkách
houpačka
míčové hry, pohybové hry, cvičení na travnaté ploše
pískoviště

Údržba zeleně

- školník ZŠ a údržbář ZŠ
- zaměstnanci OÚ Palkovice

Pískoviště

- každodenní zakrytí ochrannou sítí
- výměna písku jednou ročně
- údržba – školník a učitelky

Stravování
Příprava stravy
Stolování
Podávání svačinek
Oběd

- kuchyně ZŠ
- vyhrazené prostory ve školní jídelně
dopoledne 8.30 - 9. 00
odpoledne 13.30 - 14.00
11.30- 12.15

Pitný režim - děti mají po celý den k dispozici čaj, který připravují kuchařky, popř. džus,
minerálku. Pití si nalévají do vlastních hrníčků.
Odpočinek, spánek
Odpočinek

12.30 - 14.00

Děti ze třídy Motýlek mají stálou ložnici, kde jsou lehátka rozložena. Děti ze třídy Hvězdička
odpočívají na lehátkách v herně. Pyžama berou domů každý týden v pátek na vyprání.
Odpočívají všechny děti, v určené dny budou zájmové kroužky pro přihlášené děti –
angličtina, výtvarný kroužek, keramika. V letních měsících při příznivém počasí využívají
děti k odpočinku zahradu.
Odpolední činnosti

14.00 – 16.00

III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla
-

lůžkoviny 1x za 3 týdny
ručníky 1x za týden a vždy dle potřeby
pyžama 1x za týden

-

smlouva s firmou Prádelna Lišková, Frýdek-Místek

Způsob praní prádla

Způsob manipulace s prádlem
- čisté prádlo uloženo ve skříních
- špinavé v prádelním koši
- zajišťuje školnice MŠ, školník v ZŠ

Časový harmonogram je orientační, přizpůsobujeme jej individuálním potřebám dětí

V Palkovicích dne 31.8.2015
Mgr.Ivo Fišer, ředitel školy

