
REŽIM DNE 

Ranní scházení: 

6.30 – 7.15  scházení dětí v I. třídě (Broučcích), spontánní herní aktivity 

7.15    odcházení dětí ze třídy Sluníček do třídy Sluníček (II. třída)  

7.15-7.30                    odcházení dětí ze třídy Kuřátek do třídy Kuřátek (III.třída) 

 

Broučci (I. třída) 

6.30 – 8.30  spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí 

8.30 – 8.50   hygiena, stolování – dopolední svačina (ve své třídě) 

8.50 – 9.45  řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi, volné hry, různé formy denního 

cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj. 

9.45 – 11.30   pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj. 

11.30 – 12.00   hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí 

12.00 – 14.00  četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuálním klidovým režimem 

14.10 – 14.30   hygiena, stolování – odpolední svačina (ve své třídě) 

14.30 – 16.00  zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení 

 

Sluníčka (II. třída)  

7.15 – 8.30    spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí 

8.30 – 8.50    hygiena, stolování – dopolední svačina (v jídelně) 

8.50 – 10.00  řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi, volné hry, různé formy denního 

cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj. 

10.00 – 11.35   pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj. 

11.35 – 12.00   hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí 

12.00 – 13.50   četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuálním klidovým režimem 

14.10 – 14.30   hygiena, stolování – odpolední svačina (v jídelně) 

14.30 – 15.00   zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení 

15.00 – 16.00   spontánní herní aktivity ve třídě Broučků 

 

Kuřátka (III. třída)  

7.15 – 8.15     spontánní hry, pohybové aktivity, komunikační kruh, tvůrčí realizace nápadů dětí 

8.15 – 8.45   různé formy denního cvičení 

8.50 – 9.10   hygiena, stolování – dopolední svačina (v jídelně) 

9.10 – 10.10   řízená činnost, skupinová pedagogická práce s dětmi, volné hry, různé formy denního   

cvičení, zájmové aktivity, relaxace aj. 

10.00 – 11.50   pobyt venku, sezónní činnosti, hry na zahradě, vycházky aj. 

11.50 – 12.20   hygiena, stolování – oběd (v jídelně), příprava na odpočinek dětí 

12.20 – 13.50   četba příběhů, pohádek, odpočinek dětí s individuální klidovým režimem 

14.10 – 14.30     hygiena, stolování – odpolední svačina (v jídelně) 

14.30 – 15.30   zájmové a tvořivé činnosti, pobyt venku, individuální činnosti, rozcházení 

15.30 – 16.00   spontánní herní aktivity ve třídě Broučků 

 

 

 



Doporučený čas příchodu do MŠ 6.30 – 8.00 

 

Odchody domů: 

 Po obědě    12.00-12.15 (Broučci, Sluníčka) 

 Po obědě    12.20- 12.40 (Kuřátka) 

 Odpoledne  14.30 – 16.00 

 

Po individuální domluvě s paní učitelkou může dítě přijít a odejít kdykoliv.  

 

ČASY STRAVOVÁNÍ: 

Ranní svačina  

- Broučci 8.30 ve své třídě 

- Sluníčka 8.30 v jídelně 

- Kuřátka 8.50 v jídelně 

Oběd  

- Broučci  11.30 v jídelně 

- Sluníčka  11.35 v jídelně 

- Kuřátka 12.00 v jídelně 

Odpolední svačina  

- Broučci 14.10 ve své třídě 

- Sluníčka 14.10 v jídelně 

- Kuřátka  14.10 v jídelně 

 

 


