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I. Informace o zařízení
Název školy: Mateřská škola Luštěnice, okres Mladá Boleslav
Adresa školy: Školní 9, 294 42 Luštěnice
Telefon: 326 357 145, 606 645 511
IČO: 71010858
Ředitelka: Bc. Eva Chládková
Zřizovatel: Obec Luštěnice
Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem
Kapacita školy: 96 dětí
Provozní doba školy: 6, 15 – 16, 30 hodin
Využití mateřské školy pro další aktivity:
- vaření pro cizí strávníky.
II. Režimové požadavky
Režim dne je dostatečně flexibilní a umožňuje přizpůsobit organizaci činností
v průběhu dne aktuální situaci. Je stanoven pro celou mateřskou školu, učitelky jsou
povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je
dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného
koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je
omezeno na nezbytnou míru.
a) Nástup dětí: dle potřeb rodičů, zpravidla však do 8,30 hodin, pozdější příchody
(po 8,30 hod.) je třeba předem dohodnout s učitelkou. Rodiče jsou povinni dovést
dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.
b) Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku,
probíhají tedy celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém
poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
c) Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem): probíhají v průběhu
celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi,
vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
d) Pohybové aktivity:
denně zdravotně zaměřené cvičení a pohybové hry,

-

průběžně pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti,
1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti,
denně dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pobytu venku.

e) Pobyt venku: denně (dle počasí) – dopoledne 9,50 – 11,40 hodin, odpoledne po
odpočinku do odchodu dětí domů. V letních měsících se činnosti přesouvají co
nejvíce ven. Pobyt venku se zpravidla neuskutečňuje při mrazu pod -20 °C, při
silném větru, dešti a při inverzích.
Pozemek k pobytu venku: co nejvíce využíváme školní zahrady, občas vycházky.
Údržba školní zahrady: dle potřeby posekání trávníků, denně zakrývání pískoviště,
v létě dle potřeby zavlažování trávníků i písku v pískovišti.
Způsob využití pobytu venku: spontánní i řízené činnosti vždy s poznávacím cílem a
pohybovou aktivitou.
f) Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 min.
odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají,
učitelky jim nabízí náhradní aktivity (klidné hry, kreslení). Lehátka ve třídách
s nestabilní ložnicí denně připravují a uklízí pokojské tak, že po jejich rozložení
vyvětrají místnost min. 15 minut, aby došlo k jejich provětrání a po úklidu v Červené
třídě zůstává skříň na lůžkoviny otevřená až do druhého dne.
g) Stravování:
vlastní strava připravená ve školní kuchyni,
svačiny se podávají v době od 9,00 do 9,30 hodin, odpoledne od 14,10 do
14,40 hodin – kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy
prostírají a samy se obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po
svačině odnáší nádobí na místo k tomu určené,
obědy se vydávají od 11,40 do 12,10 hodin, polévku nalévá učitelka, hlavní
jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, děti při obědě
používají dle možností příbory, po obědě si po sobě uklidí nádobí.
Děti jsou vedeny k samostatnosti při sebeobsluze, malým dětem pomáhají dle
potřeby učitelky nebo jiní zaměstnanci MŠ.
h) Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě tekutiny ve skleněné
konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) a své hrnečky.
Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby.
Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda s citrusy.
i) Otužování:
pravidelné větrání tříd,
údržbář sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu,
dostatečný pobyt venku,
kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ,
v létě mlhoviště na školní zahradě.
III. Zajištění vhodného mikroklimatu
a) Vytápění budovy je zajišťováno plynovými kotly. Běžnou údržbou a kontrolou
vytápění je pověřen školník - údržbář, který reguluje teplotu na termostatech v
jednotlivých místnostech.
Doporučená teplota vzduchu ve třídách je 22 + 2 oC

b) Větrání ve třídách zajišťují každý den průběžně učitelky. Pokojské v době úklidu
větrají intenzivněji. Ve třídách s rozkladem lehátek pokojské větrají po rozložení
lehátek minimálně 15 minut. V Červené třídě zůstává skříň s lůžkovinami po
úklidu otevřená do následujícího rána. Při nepříznivých povětrnostních
podmínkách a smogu je větrání omezeno a přizpůsobeno aktuální situaci.
c) Osvětlení je dostatečné a je zajišťováno pomocí stropních zářivkových svítidel.
d) Zastínění v případech oslnění slunečním svitem je zajištěno ve třech třídách
venkovními žaluziemi, v Červené třídě potom zatemňovacími roletami. Tyto
pomáhají vytvořit příjemné zatemnění i v době odpoledního klidu.
IV. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
a) Výměna prádla: Ručníky jsou vyměňovány 1x týdně.
Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 3 týdny.
b) Manipulace s prádlem: Prádlo pereme ve vlastní prádelně. Použité prádlo se
dává do košů k tomu určených a odnáší se do prádelny. Čisté prádlo je
skladováno v čistých, uzavíratelných a pravidelně dezinfikovaných skříních, vždy
je s ním manipulováno zásadně odděleně.
V. Požadavky na hygienicko-protiepidemický režim
a) Denní úklid: Denně jsou setřeny všechny podlahy a povrchy na vlhko, jsou
vynášeny odpadkové koše, koberce jsou vyčištěny vysavačem. Denně za použití
čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytí umývadel a toalet, v případě
potřeby vyleštění zrcadel.
b) Týdenní a celkový úklid: Jednou týdně umytí omyvatelných částí stěn
hygienického zařízení a dezinfikování umýváren a toalet, dvakrát ročně umytí
svítidel, oken včetně rámů, dvakrát ročně celkový úklid všech prostor. Jednou za
3 roky malování.

V Luštěnicích 2. 1. 2013

Bc. Eva Chládková
Ředitelka školy

