
 

REŽIM DNE II. a III. TŘÍDA 

 

 

6,15   Otevření školy, provoz v dané třídě. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, 

aktivity dětí). 

 

7,30   Dělení tříd. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, 

aktivity dětí). 

 

8,30   Ranní cvičení, pohybová aktivita. 

 

9,00   Svačina. 

 

9,15–10,00 Hlavní činnost (hudební, pohybová, tvořivá, společenskovědní, 

centra aktivit…). 

 

10,00–11,30 Pobyt venku. 

 

11,30-11,45 Příprava na oběd, hygiena, 

 

11,45-12,30 Oběd, hygiena, příprava na odpočinek. 

 

12,30-14,00 Odpočinek dětí, pro děti s menší potřebou spánku nebo 

odpočinku MŠ nabízí klidové činnosti. 

 

14,15-14,30  Pohybová chvilka. 

Odpolední svačinka. 

 

14,30-16,15 Odpolední zájmová činnost, rozcházení dětí. 

   Uzavření MŠ. 

 

 

Žádáme rodiče o dodržování časů příchodů dětí do MŠ do 8,00 hod, vyzvedávání 

po obědě nejdříve 12,10 hod a vyzvedávání po odpolední svačině nejdříve  

14,30 hod. Pozdější příchody a dřívější odchody narušují organizaci a je třeba 

s nimi učitelku dopředu obeznámit. 

Děkujeme, že dodržováním těchto organizačních pokynů napomáháte ke klidnému 

chodu MŠ. 

Vaše paní učitelky. 

 

 



 

REŽIM DNE I. TŘÍDA 

 

 

6,15   Otevření třídy. 

   Spontánní a řízené činnosti, individuální programy. 

   Pitný režim. 

Individuální, skupinové a společné činnosti (rozvíjení podnětů, 

aktivity dětí). 

 

8,30   Ranní cvičení, pohybová aktivita. 

 

8,45   Svačina. 

 

9,00–9,30 Hlavní činnost (hudební, pohybová, tvořivá, společenskovědní, 

centra aktivit…). 

9,30–11,15  Hygiena, pobyt venku. 

 

11,15-11,30 Příprava na oběd, hygiena. 

 

11,30-12,15 Oběd, hygiena, příprava na odpočinek. 

 

12,15-14,30 Odpočinek dětí, pro děti s menší potřebou spánku nebo 

odpočinku MŠ nabízí klidové činnosti. 

 

14,30-15,00 Pohybová chvilka. 

Odpolední svačinka. 

 

15,00-16,15 Odpolední zájmová činnost, rozcházení dětí. Uzavření MŠ. 

 

 

 

 

Žádáme rodiče o dodržování časů příchodů dětí do MŠ do 8,30 hod, vyzvedávání 

po obědě nejdříve 12,00 hod a vyzvedávání po odpolední svačině nejdříve  

15,00 hod. Pozdější příchody a dřívější odchody narušují organizaci a je třeba 

s nimi učitelku dopředu obeznámit. 

Děkujeme, že dodržováním těchto organizačních pokynů napomáháte ke klidnému 

chodu MŠ. 

Vaše paní učitelky. 

 

 


