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Obecná ustanovení
Pobyt dětí venku v MŠ se řídí vyhláškou č.410/2005 O hygienických požadavcích na prostory
a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.
Časové rozložení výchovy a vzdělávání a se řídí ŠVP s ohledem na věkové zvláštnosti dětí,
jejich biorytmus. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti
a zdravotnímu stavu.
Denní doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí
v zařízení. V zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní
teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně
nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové
situace. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost
dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.
Pobyt bude zkrácen jen za velmi nepříznivého počasí nebo v době vycházky tehdy, když dojde
k vážnému zhoršení počasí a to vždy dle uvážení učitelky, která bude okamžitě reagovat
na danou situaci (nárazový vítr, nárazový déšť, bouřka, teplota -10°C).
Současně učitelka dohlíží na tělesnou teplotu dětí. Pobyt venku zajišťuje jedna učitelka do počtu
20 dětí. V případě vycházky zasahující do silničního provozu je učitelka povinna mít
oblečenou reflexní vestu. Obleče také reflexní vesty všem dětem.
Rodiče jsou povinni dětem přinést do MŠ reflexní vestu a zajistit dětem vhodné oblečení a
obutí dle klimatických podmínek každého dne (nepromokavé bundy, kalhoty, pevná
voděodolná obuv) jednoduše dětem obléknutelné v zimně zateplené, v letním období
vzdušné a savé.
Rodič je povinnen zajistit dostatečné množství náhradního oblečení pro případné
převlékání dítěte z mokrého nebo znečišťěného oblečení.
V době jarního, letního a podzimního období bude učitelka dle možností většinu činností
organizovat na školní zahradě nebo volně v přírodě a to jak v době řízených činností, tak i v době
volných her.
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