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Režim dne - mateřská škola 
 
 
Třída Beruška 

1. Třída - děti (2) 3 – 4,5 let 

 

 6:15  –   8:00  scházení dětí, 

 6:45  –   6:50   přecházení dětí ze třídy Motýlek do své třídy v budově ZŠ, 

 6:15  –   8:20             ranní hry dle volby a přání dětí, individuální didakticky cílené činnosti    

s dětmi, pohybové aktivity, tělovýchovná chvilka, 

 8:20  –   8:40  osobní hygiena, dopolední svačina, 

 8:40  –   9:20  výchovně vzdělávací činnosti, ve formě spontánních i řízených    

činností (frontálních, skupinových, individuálních), nabídkové aktivity, 

 9:20  – 11:20  příprava na pobyt venku, pobyt venku, osobní hygiena, 

11:20 – 12:00  oběd, 

12:00 – 12:30      osobní hygiena, příprava na odpolední odpočinek, chvíle s knihou,  

rozhovory s dětmi, 

12:30 – 14:00  spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální 

práce dětmi s nižší potřebou spánku, nespací aktivity, 

14:00 – 14:30  odpolední svačina, osobní hygiena, 

14:30 – 16:15  odpolední zájmové činnosti, pokračování v didakticky cílených 

činnostech, pobyt dětí na školní zahradě. 

 

 

Třída Motýlek 

2. Třída - děti 4,5 – 6, (7) let 

 

 6:50  –   8:00  scházení dětí, 

 6:50  –   8:20             ranní hry dle volby a přání dětí, individuální didakticky cílené činnosti    

s dětmi, pohybové aktivity, tělovýchovná chvilka, 

 8:20  –   8:40  osobní hygiena, dopolední svačina, 

 8:40  –   9:20  výchovně vzdělávací činnosti, ve formě spontánních i řízených    

činností (frontálních, skupinových, individuálních), nabídkové aktivity 

 9:20  – 11:10  příprava na pobyt venku, pobyt venku, 

11:10 – 11:20  osobní hygiena, přecházení dětí do školní jídelny, 

11:20 – 12:00  oběd, 

12:00 – 12:30             osobní hygiena, příprava na odpolední odpočinek, chvíle s knihou,  

rozhovory s dětmi, 

12:30 – 14:00  spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí, individuální          

práce dětmi s nižší potřebou spánku, předškolní příprava, 

14:00 – 14:20  odpolední svačina, osobní hygiena, 

14:20 – 15:40  odpolední zájmové činnosti, pokračování v didakticky cílených 

                                   činnostech, nabídkové aktivity, pobyt dětí na školní zahradě, 

15:40 – 15:45  přecházení dětí ze třídy Motýlek do třídy Beruška v budově MŠ. 
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