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Provozní řád

Vydal:

Mateřská škola DOMINO s.r.o.
provozovna: Proletářská 115, 463 12, Liberec 23

Schválila:

ředitelka školy – Noemi Rucká

Účinnost:

od 1. září 2022

Závaznost:

směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ

1.

Provoz školy je celodenní od 6,30 - 16,30 hodin včetně provozu o prázdninách

s kapacitou 24 dětí.
2.

Vyzvedávání dětí rodiči je možné: po obědě 12,00-12,30 nebo odpoledne 14,30-16,30.

3.

Děti do mateřské školy přicházejí kdykoliv během dne jsou-li předem ohlášeni. MŠ se

v 8.30 hodin z bezpečnostních důvodů zamyká.
4.

Program školky:

6,30 – 8,00

Volná hra

8,00 – 8,30

Představení denního tématu cvičením

8,30 – 9,00

Dopolední svačinka

9,00 – 10,00 Výukový blok ( 2x30 minut)
10,30- 11,30 Procházka nebo hry na zahradě
11,45- 12,30 Oběd
12,30- 14,00 Spánek nebo odpočinek
14,00- 15,00 Odpolední svačina
15,00- 15,30 Výukový blok pro zlepšení paměti
15,30- 16,30 Volná hra (dle počasí na zahradě)
5.

Svačinky a obědy pro děti i zaměstnance dováží firma Gastron v termoportech. Jídlo

patří k přímé spotřebě. Průběh a postup je zaznamenán v Příručce systému kritických bodů
HACCP.
6.

Děti se stravují v jedné skupině – svačina 8,30, oběd v 11,45, svačina 14.30
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7.

Odhlašování stravy se provádí do 13 hodin předešlého dne. Pokud nebude dítě

odhlášeno, mohou si rodiče jídlo vyzvednout ve školce ve vlastních nádobách.
8.

Během celého dne je dodržován pitný režim. Dětem se připravují sladké i nesladké

nápoje. Přípravu a doplňování zajišťuje paní kuchařka.
9.

Otužování probíhá 1x týdně na základě zdravotního stavu dítěte v zimním období

sprchováním a v letním dětským brouzdalištěm.
10.

Sanitační řád úklidů jídelny-výdejny je uveden v Příručce systému kritických bodů

HACCP.
11.

Režim úklidu školky se řídí §22 vyhl. č. 410/2005 Sb..

12.

Výměna ložního prádla každých 14 dnů, výměna ručníků týdně. Špinavé prádlo se

skladuje v jednorázových obalech a odváží se pravidelně na vyprání.
13.

Postup při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně vší) se řídí dle § 30 odst. 1

písm. c) školského zákona - úprava podmínek zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků,
podle něhož při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění budou
neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen od
ostatních žáků do izolace.
14.

Malování místností každé 3 roky.

15.

Sekání trávy v letních měsících každých 14 dnů nebo dle potřeby.

16.

Údržbu zahrady provádí smluvní firma 2x ročně.

17.

Výměna písku v pískovišti každé 2 roky.

18.

Úklid venkovní hrací plochy, zakrytí pískoviště provádí učitelé spolu s dětmi každý

den při odchodu ze zahrady.
Celý provoz mateřské školy je přizpůsoben individuálním potřebám, možnostem a
zdravotnímu stavu dětí docházejících pravidelně i příležitostně.

V Liberci dne 1. 9. 2022

Noemi Rucká
ředitelka školy
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Mateřská škola DOMINO s.r.o., provozovna: Proletářská 115, 463 12, Liberec 23
Seznámení zaměstnanců se směrnicí: Provozní řád MŠ s účinností od 1. 9. 2020

Jméno a příjmení

Podpis

Noemi Rucká
Jana Lacmanová
Hana Vacková
Eunika Rucká, Šimberská
Tereza Syrovátková
Iveta Podrazilová
Jana Kurasíková
Sára Molnárová

V Liberci dne 1. 9. 2022

Noemi Rucká
ředitelka školy
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