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V z o r :
                       Zásady provozního řádu mateřských škol
 dle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 


Předmět vymezení:
·	mateřská škola


I. Údaje o zařízení 
	      (adresa, telefon, IČO, odpovědná osoba, provozovatel)

                Typ (s celodenní, s polodenní, s internátní péčí, s nepravidelným provozem, se specielním zaměřením             apod..)
         Stanovená kapacita
                    Provozní doba  (od… do…)
                    Využití zařízení pro jiné aktivity
                                         Druh aktivit, časové zařazení
                                         Zařazení a organizování společných činností pro děti a jejich rodiče
                                         Stravování cizích strávníků 

II. Režimové požadavky (délka aktivit, zařazení) 
       Nástup dětí
	
  Spontánní hra 
                      Frekvence zařazení během dne
                      Zařazení v režimu  (od.… do…)

            Činnosti dětí řízené pedagogem  (od…  do…)

               Sledování televize
                      Frekvence zařazení během dne/týdne
                      Doba trvání v jednom sledu

	Pohybové aktivity 
		Podmínky, vybavení
		Druh pohybových aktivit, kompenzační prvky

		Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu
          
	Pobyt venku 
                     Pozemek využívaný k pohybové aktivitě
                     Údržba zeleně, pískoviště, brouzdaliště, režim
                     Časový  údaj: dopoledne  (od … do…), odpoledne (od…do …)                 
	       Délka pobytu
                     Způsob využití pobytu venku


	Odpočinek, spánek
	        Zařazení v režimu dne
           Respektování individuálních potřeb dítěte
           Ukládání lehátek event. jiných pomůcek, uložení lůžkovin, pyžam, jejich provětrávání 

	Stravování 
         Příprava stravy:  vlastní, dovoz
         Podávání svačin:  (od… do…)
         Systém podávání svačin: samoobslužný,  jiný - jaký
         Obědy:  doba výdeje
         Časový odstup jednotlivých jídel
         V případě  alternativního stravování  –  způsob zajištění, podmínky
                     V případě dovozu stravy časové údaje, manipulace
                     V případě  stravování  cizích strávníků  –  režim, podmínky

	Pitný režim 
	       Příprava, doplňování nápojů
		Druh nápojů
          Způsob obsluhy, manipulace s nádobím

	Otužování:        
          Zhodnocení individuálních potřeb a možností dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu
		Způsob  (např.: vzdušné lázně, vodou, sprchování, saunování, mlhoviště, brouzdaliště)
		Frekvence
		Zařazení v denním režimu
              Způsob otužování u zdravotně oslabených 
              Jiný způsob ozdravných opatření - jaký

	      
III. Způsob nakládání s prádlem
Výměna prádla: druh  (lůžkoviny, ručníky , pyžama  …), frekvence výměny
 Způsob praní prádla (vlastní prádelna, smluvní zařízení, rodiči)
 Způsob manipulace  s prádlem
Manipulace a skladování
Používání obalů na jedno použití



IV. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu (způsob a intenzita větrání, vytápění):
              Teplota vzduchu  (zajištění v souladu s požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb.):
              Kontrola teploty vzduchu:
              Režim větrání (frekvence, délka, režim  v době nepříznivých meteorologických podmínek)

V. Režim úklidu (zajištění v souladu s § 22, vyhlášky č. 410/2005 Sb.):


