
Dodatek č.1 ke Školnímu řádu platnému od 1.11.2021 (č.j. 06/2021) 

Změna s platností od 1.3.2022 

XI. Provoz mateřské školy a vnitřní režim – bod druhý a pátý 

2. Děti se scházejí ve třídě Berušek od 6:00 a v 7:00 děti ze třídy Ježků a Vlaštovek odchází 

do své třídy. Příchod dětí do mateřské školy končí 8:30hod. 

Pozdější příchod dítěte je možný jen na základě dohody rodičů s vedoucí učitelkou a 

s učitelkami na třídě. 

V 15:00 hod.se všechny třídy opět spojují v oddělení Berušek, kde si je ZZ vyzvedávají. 

Mateřská škola se zavírá v 16:30 hod. 

 

5. Režimové požadavky 

Režim dne ve třídě Berušek 

6.00 – 8.45 Scházení dětí, spontánní činnosti dle potřeb dětí s činnostmi řízenými 

učitelkou, ranní kruh, denní cvičení, hygiena 

8.45 – 9.00 Svačina 

9.00 – 9.30 Řízené činnosti 

9.30 – 11.45 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.45 – 12.30 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí 

12.30 – 14.15 Odpolední odpočinek, klidové činnosti 

14.15 – 16.30 Odpolední svačina, spontánní činnosti dle zájmu dětí, pohybové 

aktivity ve třídě či na zahradě, vyzvedávání dětí 

 

Režim dne ve třídě Ježků 

6.00/7.15 – 9.00 Scházení dětí, spontánní činnosti dle potřeb dětí s činnostmi řízenými 

učitelkou, ranní kruh, denní cvičení, hygiena 

9.00 – 9.15 Svačina 

9.15 – 9.45 Řízené činnosti 

9.45 – 12.00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

12.00 – 12.45 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí 

12.45 – 14.00 Odpolední odpočinek, klidové činnosti 

14.00 – 14.45 Odpolední svačina, spontánní činnosti dle zájmu dětí, pohybové 

aktivity ve třídě či na zahradě, vyzvedávání dětí 

Režim dne ve třídě Vlaštovek 

6.00/7.15 – 9.00 Scházení dětí, spontánní činnosti dle potřeb dětí s činnostmi řízenými 

učitelkou, ranní kruh, denní cvičení, hygiena 

9.00 – 9.15 Svačina 



9.15 – 9.45 Řízené činnosti 

9.45 – 12.00 Hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku 

12.00 – 12.45 Hygiena, oběd, příprava na odpočinek, vyzvedávání dětí 

12.45 – 14.00 Odpolední odpočinek, klidové činnosti 

14.00 – 14.45 Odpolední svačina, spontánní činnosti dle zájmu dětí, pohybové 

aktivity ve třídě či na zahradě, vyzvedávání dětí 
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