
Režim dne v mateřské škole 
 

6.30 – 8.00 otevření školy, přivítání dětí, hry a spontánní činnosti dětí, zapojení do řízených 
individuálních, skupinových a společných činností, pitný režim,  
8.30 – 8.45 komunitní kruh, tělovýchovná chvilka, pohybové aktivity 
8.45 -  9.10 hygiena, svačina 
9.10-  9. 45 spontánní a řízené činnosti , hry 
9.45 – 11.45 pobyt dětí venku se spontánní pohybovou aktivitou, pozorování, exkurze a 
výlety 
12.00 – 12.30 oběd, hygiena 
12.30 – 14. 15 postupné ukládání na lůžka, poslech pohádky,  odpočinek dle individuálních        
                        potřeb dětí 
14.15 – 15.30 vstávání spících dětí, odpolední svačina, spontánní činnosti dětí, hry, 
pokračování v individuálních a skupinových činnostech dle zájmu, pobyt venku dle počasí 
 
Převládající činností v mateřské škole je hra a spontánní činnosti. Učitelka respektuje a 
podporuje prožitkový styl učení dětí. Využíváme především činnosti: spontánní hra, tvořivá a 
konstruktivní hra, výlety, exkurze, námětové hry, práce s encyklopediemi, práce s přírodním a 
odpadovým materiálem 
Metody : komunitní kruh, diskusní kruh, pokusy – experimenty, řízená pozorování, tvořivá 
dramatika, prožitkové učení, tvořivé konstruování, smyslové a senzomotorické hry, náhodné 
situace, řízené skupinové, individuální činnosti i hromadné činnosti dětí. 
Poměr spontánních a řízených aktivit v dennim program je vyvážený. 
Hygiena – používání toalet- není v průběhu dne omezeno, v průběhu odpočinku mohou děti 
odcházet na toaletu 
-mytí rukou provádí děti vždy po použití WC, před jídlem 
-před mytím si děti vyhrnují rukávy 
Pitný režim – od rána je dětem k dispozici čaj - v průběhu celého dne, čaj je průběžně 
doplňován 
-čaj nalévá kuchařka, případně i učitelka, starší děti si čaj nalévají samy. Každé dítě má 
vlastní hrneček 
Stolování – děti si  připraví vázičky na stoly 
-při přípravě stolování jsou starší děti samostatné a pomáhají mladším dětem 
-polévku roznáší učitelky, pro druhý chod si děti chodí samy, nejmladším dětem jídlo přinese 
učitelka 
-podle schopností dětí, dostávají děti příbory 
Zdravý životní styl 
-pro pocit pohody a zdraví je třeba dbát, aby byly splněny všechny podmínky pro jejich 
uspokojování. Naším cílem je položit u dětí základy zdravého životního stylu a naučit je 
vědomostem, dovednostem a návykům směřujícím k ochraně svého zdraví, ostatních lidí, 
zdraví přírody a ke zdravým sociálním vztahům.  
 Zdravá výživa je jednou z nejdůležitějších součástí zdravého životního stylu. V jídelníčku 
nechybí dostatek ovoce, zeleniny, vlákniny, salátů. Děti si samy mohou zvolit množství jídla 
podle potřeby a chuti, mohou se kdykoliv napít ze svého hrnečku a mají k dispozici ovoce a 
zeleninu. 
 


