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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást písemného předpisu.
Režim dne je z organizačních důvodů školy stanoven a podrobněji pro každou třídu
rozpracován. Pedagogové jsou povinni ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí.
V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do
klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Spojování tříd je
omezeno na nezbytnou míru.
Denní režim školy:
6.30
7.00
7.15
8.30
8.45
9.00 – 9.30
9.15
do 9.45

9.45 – 11. 45
12.00
12.30 – 13.00
12.30 – 14.00
14.30
14.00 – 16.30
14.45 – 16.30
15.30
16.00

scházení a volné hry všech dětí ve třídě Motýlků
zahájení provozu třídy Dráčků
zahájení provozu třídy Sluníček
do této doby je nutné přivést do školy děti s povinnou školní docházkou nebo
s odkladem školní docházky
do této doby přichází do školy všechny děti a budova se uzavírá (po domluvě
s učitelem ve třídě je možné přivádět děti i v jinou dobu)
průběžná svačina dle individuálních potřeb dětí
ukončení podávání svačin z hygienicko-epidemiologických důvodů
nabídka výchovně vzdělávacích činností dle Třídního vzdělávacího programu
třídy, spontánní a řízené činnosti, individuální výchovně vzdělávací práce s
dětmi
pobyt venku, environmentální činnosti, hry a pohybové aktivity na zahradě
školy, vycházka
oběd
vyzvedávání dětí po obědě (prosíme, nenaléhejte na děti, které ještě nejsou
po jídle a vyčkejte v šatně)
osobní hygiena, odpočinek, klidové aktivity, individuální výchovně
vzdělávací práce
odpolední svačina
volné činnosti zaměřené především na hry, pohybové činnosti, pobyt venku
doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci
ukončení provozu třídy Motýlků – přechod dětí do třídy Sluníček
ukončení provozu třídy Dráčků – přechod dětí do třídy Sluníček

16.30

ukončení provozu třídy Sluníček a ukončení provozu MŠ

Nástup dětí: je dán provozem školy (od 6.30) a dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8.45)
je třeba předem hlásit. Rodiče mají volný vstup do MŠ pomocí čipů. Rodiče jsou povinní
dovést dítě do třídy a osobně ho předat učiteli. Při vstupu dítěte do mateřské školy je
uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim ve spolupráci s rodinou.
Spontánní hry: od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají
celý den, prolínají se s činnostmi řízenými pedagogy ve vyváženém poměru, se zřetelem na
individuální potřeby dětí.
Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené učitelem): probíhají v průběhu celého dne formou
individuální nebo skupinové práce učitele s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí,
v návaznosti na povinnou předškolní docházku se zaměřujeme na individuální práci
s předškolními dětmi.
Pohybové aktivity: zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací,
dechová), relaxační a pohybové hry ve třídě a venku, hudebně pohybové činnosti jsou
zařazovány průběžně během celého dne.
Pobyt venku: minimálně 2 hodiny denně (podle klimatických podmínek) probíhá dopoledne
obvykle od 10.00 do 12.00, odpoledne, po odpočinku, do obchodu dětí domů. V letních
měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu
pod - 10° C, při silném větru, dešti a při inverzích.
Pro pobyt venku využíváme školní zahradu nebo přilehlé parky při vycházkách. Činnosti při
pobytu venku: spontánní i řízené činnosti s pohybovou aktivitou, environmentální činnosti,
relaxační činnosti, volné hry dětí, pokusy a objevy s přírodními materiály.
Údržba školní zahrady: každodenní fyzická kontrola provozním zaměstnancem před pobytem
dětí, sekání trávníků – dle potřeby, denně zakrývání pískoviště, v létě dle potřeby zavlažování
trávníků i písků v pískovišti.
Odpočinek, spánek: vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca 30 minut. Odpočívají
všechny děti při čtení pohádky, poté děti s nižší potřebou spánku vstávají, pedagogové jim
nabízí náhradní aktivity (klidové hry, individuální práce atp.). Lehátka denně připravují a uklízí
provozní pracovnice, tak že nejprve proklepou a ustelou lůžkoviny, navrch složí dětem
pyžama, aby došlo k jejich provětrání.
Stravování:
Vlastní strava připravená ve školní kuchyni. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená
strava podle příslušných norem a předpisů, usilujeme o vhodnou skladbu jídelníčku a
dodržování technologie přípravy pokrmů, respektujeme potřeby dětí s dietou. V průběhu
celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. V průběhu dopoledne mají děti k dispozici
ovoce nebo zeleninu. Jídelníček je sestavován tak, aby respektoval zásady zdravého
stravování a pestrost stravy.
Svačiny se podávají od 9.00, odpoledne od 14.30 – kuchařky připraví dostatečné množství pití
a potravin, děti se obsluhují samostatně – po svačině odnáší nádobí na místo k tomu
určenému.

Obědy se vydávají od 12.00, polévku si děti nalévají samostatně z polévkových mís, hlavní
jídlo na talíře připravuje kuchařka, dítě má právo si žádat o množství, při obědě předškolní
děti používají příbory, mladší dětí postupně, jinak lžíci. Děti používají po jídle ubrousek. Po
obědě si po sobě uklidí nádobí, všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým
dětem pomáhá dle potřeby pedagog.
Pitný režim: děti mají celý den k dispozici v každé třídě pitný režim – konvici s čajem a vodou,
ze kterých si mohou děti samy nalévat (zajišťuje vedoucí školní jídelny) do svých hrnečků.
Učitelky vedou děti k pitnému režimu, konvice doplňuje provozní personál vždy dle potřeby.
Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, voda.
Zajištění klimatických podmínek v budově školy:
•
Pravidelné větrání tříd.
•
Školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu.
•
Dostatečný pobyt venku.
•
Kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ.
•
V létě využíváme mlhoviště na školní zahradě.

Režim dne třídy Motýlků
6.30
Zahájení provozu třídy Motýlků. V této třídě se ráno schází všechny děti.
do 8.30
Příchod dětí s povinnou předškolní docházkou.
do 8.45
Do této doby přichází do školy všechny děti a budova se uzavírá (po domluvě
s pedagogem ve třídě je možné přivádět děti mimořádně i v jinou dobu).
7.00 – 9.45 Nabídka činností podle třídního vzdělávacího programu: činnosti podle volby
dětí, spontánní hry, pohybové a pracovní činnosti, didaktické hry, individuální i skupinové
činnosti, hudební činnosti, komunitní kruh, diskuzní kruh, reflexní kruh, předškolní příprava.
Výchovně vzdělávací nabídka vždy respektuje aktuální situaci a rozpoložení dětí v souladu se
ŠVP PV a TVP. Děti mají vždy volbu účastnit se nabízených činností a volbu nechat si hru
rozehranou a vrátit se k ní v průběhu dne, pokud to dovolí provozní podmínky.
9.00 – 9.30 Hygiena, průběžná svačina. Děti se podle svých individuálních potřeb
připravují na svačinu – umývaní rukou, příprava stolečku, samostatné chystání svačiny
a
nápoje z táců, úklid nádobí po svačině. Respektujeme přirozené potřeby dětí, do jídla je
nenutíme, ale dáváme jim volbu výběru, domluvit se, ochutnat.
9.45 – 11.45 Příprava na pobyt venku a pobyt venku. Environmentální činnosti, hry a
pohybové aktivity na zahradě školy, vycházka.
11.45 – 12.00 Převlékání, hygiena, příprava na oběd – samostatné prostření stolu.
12.00 – 12.30 Oběd – děti si samy nalévají polévku z připravených mís, pro druhé jídlo si
chodí k výdejnímu vozíku, děti mají možnost požádat si o velikost porce.
12.30 – 13.00 Hygiena, převlékání dětí k odpočinku, doba určená k vyzvedávání dětí, které
odchází po obědě domů. Klidové činnosti dětí – kreslení, prohlížení knížek.
13.00 – 14.30 Odpočinek, čtení pohádek, poslech pohádek, relaxační hudby, děti s nižší
potřebou spánku vstávají a věnují se klidovým činnostem nebo individuální práci s
pedagogem. Průběžné vstávání ostatních dětí, převlékání, hygiena, příprava na svačinu.
14.30
Odpolední svačina
14.45 – 15.30 Čas pro rozcházení dětí.
14.30 – 15.30 Odpolední činnosti, hry, při pěkném počasí využíváme pobyt na zahradě školy
15.30
Ukončení provozu třídy Motýlků, děti přechází za doprovodu učitele do třídy
Sluníček
Režim dne může být upraven vzhledem k aktuálním podmínkám třídy, vždy s ohledem na
časové rozmezí mezi jídly.

Režim dne třídy Dráčků
7.00

Zahájení provozu třídy Dráčků, děti přichází v doprovodu učitele ze třídy
Motýlků.
do 8.30
Příchod dětí s povinnou předškolní docházkou.
do 8.45
Do této doby přichází do školy všechny děti a budova se uzavírá (po domluvě
s pedagogem ve třídě je možné přivádět děti mimořádně i v jinou dobu).
7.00 – 9.45 Nabídka činností podle třídního vzdělávacího programu: činnosti podle volby
dětí, spontánní hry, pohybové a pracovní činnosti, didaktické hry, individuální i skupinové
činnosti, hudební činnosti, komunitní kruh, diskuzní kruh, reflexní kruh, předškolní příprava.
Výchovně vzdělávací nabídka vždy respektuje aktuální situaci a rozpoložení dětí v souladu se
ŠVP PV a TVP. Děti mají vždy volbu účastnit se nabízených činností a volbu nechat si hru
rozehranou a vrátit se k ní v průběhu dne, pokud to dovolí provozní podmínky.
9.00 – 9.30 Hygiena, průběžná svačina. Děti se podle svých individuálních potřeb
připravují na svačinu – umývaní rukou, příprava stolečku, samostatné chystání svačiny
a
nápoje z táců, úklid nádobí po svačině. Respektujeme přirozené potřeby dětí, do jídla je
nenutíme, ale dáváme jim volbu výběru, domluvit se, ochutnat.
9.45 – 11.45 Příprava na pobyt venku a pobyt venku. Environmentální činnosti, hry a
pohybové aktivity na zahradě školy, vycházka.
11.45 – 12.00 Převlékání, hygiena, příprava na oběd – samostatné prostření stolu.
12.00 – 12.30 Oběd – děti si samy nalévají polévku z připravených mís, pro druhé jídlo si
chodí k výdejnímu vozíku, děti mají možnost požádat si o velikost porce.
12.30 – 13.00 Hygiena, převlékání dětí k odpočinku, doba určená k vyzvedávání dětí, které
odchází po obědě domů. Klidové činnosti dětí – kreslení, prohlížení knížek.
13.00 – 14.30 Odpočinek, čtení pohádek, poslech pohádek, relaxační hudby, děti s nižší
potřebou spánku vstávají a věnují se klidovým činnostem nebo individuální práci s
pedagogem. Průběžné vstávání ostatních dětí, převlékání, hygiena, příprava na svačinu.
14.30
Odpolední svačina
14.45 – 15.30 Čas pro rozcházení dětí.
14.30 – 15.30 Odpolední činnosti, hry, při pěkném počasí využíváme pobyt na zahradě školy
16.00
Ukončení provozu třídy Dráčků a odchod dětí v doprovodu učitele do třídy
Sluníček.
Režim dne může být upraven vzhledem k aktuálním podmínkám třídy, vždy s ohledem na
časové rozmezí mezi jídly.

Režim dne třídy Sluníček
7.15

Zahájení provozu třídy Sluníček, děti přichází v doprovodu učitele ze třídy
Motýlků
do 8.30
Příchod dětí s povinnou předškolní docházkou.
do 8.45
Do této doby přichází do školy všechny děti a budova se uzavírá (po domluvě
s pedagogem ve třídě je možné přivádět děti mimořádně i v jinou dobu).
7.00 – 9.45 Nabídka činností podle třídního vzdělávacího programu: činnosti podle volby
dětí, spontánní hry, pohybové a pracovní činnosti, didaktické hry, individuální i skupinové
činnosti, hudební činnosti, komunitní kruh, diskuzní kruh, reflexní kruh, předškolní příprava.
Výchovně vzdělávací nabídka vždy respektuje aktuální situaci a rozpoložení dětí v souladu se
ŠVP PV a TVP. Děti mají vždy volbu účastnit se nabízených činností a volbu nechat si hru
rozehranou a vrátit se k ní v průběhu dne, pokud to dovolí provozní podmínky.
9.00 – 9.30 Hygiena, průběžná svačina. Děti se podle svých individuálních potřeb
připravují na svačinu – umývaní rukou, příprava stolečku, samostatné chystání svačiny
a
nápoje z táců, úklid nádobí po svačině. Respektujeme přirozené potřeby dětí, do jídla je
nenutíme, ale dáváme jim volbu výběru, domluvit se, ochutnat.
9.45 – 11.45 Příprava na pobyt venku a pobyt venku. Environmentální činnosti, hry a
pohybové aktivity na zahradě školy, vycházka.
11.45 – 12.00 Převlékání, hygiena, příprava na oběd – samostatné prostření stolu.
12.00 – 12.30 Oběd – děti si samy nalévají polévku z připravených mís, pro druhé jídlo si
chodí k výdejnímu vozíku, děti mají možnost požádat si o velikost porce.
12.30 – 13.00 Hygiena, převlékání dětí k odpočinku, doba určená k vyzvedávání dětí, které
odchází po obědě domů. Klidové činnosti dětí – kreslení, prohlížení knížek.
13.00 – 14.30 Odpočinek, čtení pohádek, poslech pohádek, relaxační hudby, děti s nižší
potřebou spánku vstávají a věnují se klidovým činnostem nebo individuální práci s
pedagogem. Průběžné vstávání ostatních dětí, převlékání, hygiena, příprava na svačinu.
14.30
Odpolední svačina
14.45 – 15.30 Čas pro rozcházení dětí.
14.30 – 15.30 Odpolední činnosti, hry, při pěkném počasí využíváme pobyt na zahradě školy
16.30
Ukončení provozu třídy Sluníček a ukončení provozu MŠ.
Režim dne může být upraven vzhledem k aktuálním podmínkám třídy, vždy s ohledem na
časové rozmezí mezi jídly.

V Brně dne 20. 5. 2020

Otakar Kolář, ředitel

