
REŽIM  DNE  V MATEŘSKÉ  ŠKOLE: 
 

1.Den v mateřské škole začíná v 6.15 hod.- do 7.00 hod. se děti schází v jedné třídě 

 Při vstupu do třídy se paní učitelka s dítětem přivítá a provede ranní filtr. /do třídy 

přijímá jen děti zdravé / 

 Od 7.00 hod. jsou děti převáděny do svých kmenových tříd 

 

2. Dítě se zapojuje během dne do vzdělávacích činností. 

 Vybírá si z činností nabízených paní učitelkou, nebo si spontánně zvolí vlastní činnost   

a hru ( probíhají činnosti řízené, předem plánované a také činnosti spontánní  ) 

 Od 8.00- 12.00 – je stanoven rozsah 4 hodin, ve kterých dítě plní povinnost 

předškolního vzdělávání 

 

3. Od 7.00 hod. až do 16.15 hod. nabízíme dětem pití v podobě bylinkového čaje 

     a v létě také pitnou vodu, dětem je během dne nabízeno ovoce a zelenina. 

 Ranní svačinku nabízíme od 8.45 hod. Děti svačí postupně dle chuti a osobního tempa.             

             Obsluhují se ponejvíce samy, dle schopností každého dítěte. Mají možnost zvolit si   

             velikost porce. 

                                                      
4. Dítě provádí hygienu a používá toalety podle osobní potřeby, individuálně.  

     * Před usednutím k jídlu a po použití toalety se dítě vždy umyje. 

 

5. Od příchodu do třídy provádí dítě vzdělávací činnost. 

 Paní učitelka pracuje s dětmi buď individuálně, ve skupinách nebo frontálně. 

 Hry a činnosti, které si děti zvolily ze svého zájmu samy, paní učitelka využívá pro 

didakticky zacílenou činnost. 

 

6. Děti denně, pravidelně cvičí. 

    Cvičení probíhá ve třídě, nebo venku v přírodě, či na zahradě školy.   

 

7.  Od 9.30 hod. – do 11.30 hod. pobývají děti venku. 

 

8. Oběd podáváme od 11.45 hod. 

 

9. Po obědě provádí děti toaletu a připraví se k odpočinku. 

      *  Děti odpočívají různě dlouho, podle osobní potřeby. Děti, které neusnou, odpočívají 

          ½  hodiny, při poslechu relaxační hudby, nebo pohádky. Děti, které usnou, spí 2 hodiny. 

 

10. Po odpočinku děti postupně vstávají, volí si činnosti ve třídě, při pěkném počasí 

      v zahradě školy, 

  od 14.00 hod. postupně svačí. 

 V jarním a letním období využíváme pro hry a stolování zahradní terasy. Na terasy se 

dá přejít přímo ze tříd. Zvětšujeme tak prostor pro činnosti dětí. 

 

11.  Den v mateřské škole končí v 16.15 hod. 
 

                                                                                                                    

 



 


