Provozní řád

Základní informace k provozu školy
Mateřská škola Diakonie ČCE Cheb, 26. Dubna 2715/7 Cheb
Zřizovatel: Diakonie ČCE Praha
Tel.: 737 207 495
E–mail: mscheb@diakonie.cz
Ředitel školy: Bc. Iva Koubová
Typ zařízení: MŠ s celodenním provozem
Kapacita: 40 dětí
Provozní doba: 6.30 – 16.30 hodin

Organizace dne: vychází z výchovně vzdělávací práce s dětmi, probíhá ve třídách, na
zahradě, během celého dne se prolínají činnosti řízené odpovědným pedagogem a
spontánní hra
Režimové požadavky
Nástup dětí do MŠ: k 1. 9. v příslušném školním roce nebo dle potřeb rodičů a kapacity
školy.
Scházení dětí: 6.30 – 8.30 hodin, po domluvě s učitelkou možno i později
Pohybové činnosti: probíhají každý den 8.30 – 8.45 – ranní cvičení, 1x týdně TV, dle plánu
učitelek několikrát za den pohybové aktivity, při pobytu venku každý den

Pomoc má mnoho tváří
www.diakonie.cz

Sezónní pohybové činnosti: bobování, jízda na odrážedlech
Vybavení: tělovýchovné nářadí a náčiní, na školní zahradě průlezky, houpačky
Pobyt venku: denně 10.00 – 11.30 hodin, podle počasí, odpoledne 14.30 - 16.30 hodin
(v jarních a letních měsících), vycházky do přírody, na zahradu
Sledování televize: pouze příležitostně DVD
Odpočinek: 12.15 – 14.00 hodin, je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku.
Děti spí na plastových lehátkách, které připravuje paní školnice a při jejich úklidu pomáhají
paní učitelce velké děti. Větší děti si připravují a uklízí matrace a pokrývku s pyžamem do
přihrádek, označených značkou. Povlečení se převléká 1xza 21 dní a pere ho paní
školníková v mateřské škole, kde máme pračku i sušičku prádla
Údržba zahrady: zajišťuje školnice – zametání chodníků, úklid sněhu, sekání trávy podle
potřeby, kropení a přerývání pískoviště, údržba sítě na písek, písek je vyměňován 1x za 2
roky
Otužování: denně vodou po odpoledním odpočinku, vzduchem na vycházkách, dostatečné
větrání tříd, na podzim návštěvy solné jeskyně (10x ), plavecký výcvik
Stravování: příprava stravy je v mateřské škole Komenského, v MŠ je jen výdejna, jídlo se
vozí v termonádobách, kontroluje se zde teplota a jídlo je udržováno v ohřívací vaně, strava
je vyvážená a plnohodnotná, je dodržována zdravá technologie přípravy, jídlo se podává 3x
denně, mezi jednotlivými jídly je interval 2,5–3 hodiny (8.30- 8.45 přesnídávka, 11.30-11.45
oběd, 14.15 odpolední svačina) děti se stravují v jídelně, při svačinách a obědě se větší děti
obsluhují samy, mladším dětem pomáhá učitelka a kuchařka, nádobí se myje v kuchyňce.
Do jídelny MŠ platí zákaz vstupu pro všechny cizí osoby.

Pitný režim: děti mají dostatek tekutin během celého dne, ve třídách mají k dispozici
zásobník s vodou a mohou se kdykoliv samy obsloužit, děti zde mají své vlastní hrnečky.
Také při pobytu na zahradě mají možnost se kdykoliv napít.
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