
REŽIM   DNE - MOTÝLCI 
 

7,00- v tuto dobu se začínají scházet děti ve třídě „Motýlci“. 

         Mají možnost poznat a používat hračky, herní prvky a pomůcky   

         v mateřské škole. S dětmi se vítáme pozdravem.  

8,00  -děti ze třídy „Berušky“ odchází a od této chvíle probíhají 

        během celého dopoledne hry a činnosti podle volby dětí- 

        spontánní a současně řízené- plánované a organizované      

        učitelkou, jejich náplň a organizace je dána Školním vzdělávacím 

        programem naší školy a jednotlivými tematickými plány. 

 

9,00 – od této chvíle mohou děti svačit až do 9,20 hodin 

 

9,30 – ukončení her a úklid hraček, chystání dětí na pobyt venku 

 

9,45 – v tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké 

             počasí (zejména v letních měsících), chodíme ven již dříve. 

             Pobyt venku trávíme na školní zahradě nebo poznáváním  

            přírody a okolí mateřské školy. 

 

12,00 – nastává čas oběda, kde podporujeme samostatnost dětí.      

            Pro druhé jídlo si chodí k vydávacímu okénku. Po jídle 

            si  každý uklidí své místo. 

 

12,45 – děti, jdou spát, které nespí si chvilku odpočinou 

          - v tuto dobu od 12,20 hodin také odchází děti po obědě domů 

 

13,15 – od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté   

             vstávat a tiše si hrát, aby nerušily spící kamarády nebo   

             individuální práce s dětmi, všechny děti vstávají v14,00 hodin 

              

14,15 – děti mohou svačit. Pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi 

             ven. 

 

 

16,00 – do této doby si všechny děti hrají a postupně odchází domů. 

             S dětmi se loučíme pozdravem.     



 

REŽIM   DNE- BERUŠKY 
 

7,00- v tuto dobu se začínají scházet děti ve třídě „Motýlci“. 

         Mají možnost poznat a používat hračky, herní prvky a pomůcky   

         v mateřské škole. S dětmi se vítáme pozdravem.  

8,00  -děti ze třídy „Berušky“ odchází a od této chvíle probíhají 

        během celého dopoledne hry a činnosti podle volby dětí- 

        spontánní a současně řízené- plánované a organizované      

        učitelkou, jejich náplň a organizace je dána Školním vzdělávacím 

        programem naší školy a jednotlivými tematickými plány. 

 

8,30 – od této chvíle mohou děti svačit až do 8,50 hodin 

 

9,00 – ukončení her a úklid hraček, chystání dětí na pobyt venku 

 

9,15 – v tuto dobu většinou odcházíme ven, ale pokud je hezké 

             počasí (zejména v letních měsících), chodíme ven již dříve. 

             Pobyt venku trávíme na školní zahradě nebo poznáváním  

             přírody a okolí mateřské školy. 

 

11,30 – nastává čas oběda, kde podporujeme samostatnost dětí.      

            Pro druhé jídlo si chodí k vydávacímu okénku. Po jídle 

            si  každý uklidí své místo. 

 

12,30 – děti, jdou spát, které nespí si chvilku odpočinou 

             v tuto dobu od 12,00 hodin také odchází děti po obědě domů 

 

13,00 – od této chvíle mohou děti, které neusnuly a jsou již odpočaté   

             vstávat a tiše si hrát, aby nerušily spící kamarády nebo  

             individuální práce s dětmi, všechny děti vstávají v 14,00 hodin 

 

14,15 – děti mohou svačit. Pokud je pěkné počasí, odcházíme s dětmi 

             ven. 

 

16,00 – do této doby si všechny děti hrají a postupně odchází domů. 

             S dětmi se loučíme pozdravem.     



 
 


