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INFORMACE
O MATEŘSKÉ ŠKOLE

1. Název a sídlo:
MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘEBÍZ
Třebíz 6
2. Datum vzniku: 20.2.2004 Zřizovatelem je obec Třebíz
3. Registrace IČ 75002825
4. Předmět činnosti : dle zřizovací listiny
5. Statutární zástupce je ředitelka: Mgr. Terezie Rulíšková
6. Druh jednotky: p r á v n i c k á o s o b a – příspěvková organizace
7. Mateřská škola Třebíz tel.: 311 240 301
8. Web www.skolka,trebiz.cz
9. email skolka@trebiz.cz
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Článek 1.
Provozní řád zahrady a hřiště Mateřské školy Třebíz
Pedagogičtí pracovníci dbají se zvýšenou pozorností na bezpečnost dětí při pobytu na zahradě
školy a hřišti.
1) Při hře na herních prvcích nesmí být přítomno více jak dvě děti u jednoho hracího prvku
2) Pobyt na zahradě školy kontrolujeme a monitorujeme zrakem tak, aby všechny děti byly
v dohledu pedagoga
3) Při hře na pískovišti dbáme o to, aby v písku nezůstala žádná hračka, po ukončení hry se
pískoviště zatahuje sítí, 1 x ročně se písek sanuje
4) Každodenně se celá zahrada prohlíží, aby přes plot nebyly vhozeny nebezpečné předměty,
1 x týdně se zahrada shrabe.
Článek 2.
Provozní řád herny a činnosti ve třídě Mateřské školy Třebíz
1) Z důvodu nebezpečí úrazu elektrickým proudem bychom si měli dávat pozor na sahání
na zásuvky. Z tohoto důvodu bude mít každá zásuvka, která je v dosahu dětí svoji
záslepku.
2) Předcházíme nebezpečí pádu z výšek zamezením lezení na okna, stolky, skříňky a
ostatní nábytek, který na tuto činnost není určený.
3) Při pohybování se v prostoru dáváme pozor na překážky a vhodným chováním
předcházíme srážkám s jinými dětmi, které by mohli vést k úrazu.
4) S hračkami si hrajeme, do úst nepatří. Předcházíme tak možnosti vdechnutí cizího
předmětu.
5) Předcházíme konfliktním situacím, ve kterých by se děti mohly zranit.
6) V prostorách WC a v umývárnách předcházíme vhodným chováním možnosti
uklouznutí, proto zde chodíme obezřetně pomalu.
V Třebízi dne 12. 1. 2015
Tento plán nabývá účinnosti dne 12. 1. 2015

………………………………………
Mgr. Terezie Rulíšková
Ředitelka Mateřské školy

