
Mateřská škola U zastávky 
Pod Markem 532, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 

IČO: 00582778 

 

Denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá 

v základním denním režimu, s ohledem na věk a individuální potřeby dítěte. Časový 

harmonogram je orientační a přizpůsobuje se potřebám dětí a organizačním potřebám 

školy. 

Dopolední činnosti: 6.00 -10.00 

-spontánní činnost, nepřímo řízená činnost, řízená činnost, individuální činnost 

-tělovýchovná chvilka: zařazuje se podle potřeby, při dopoledních činnostech, pokud možno 

každý den, nebo při pobytu venku 

 

Společná činnost:  

-kruh ( komunitní, diskusní, reflexní) rituál    

Společná svačina:  9.00-9.30 

Pobyt venku: 10.00-12.00 

-děti jsou vedeny k samostatnosti, dle jejich věkových a individuální možností. 

Oběd: 12.00-12.30 

Odpočinek a relaxační činnosti: 12.30-14.00 

Odpolední činnosti : 

-spontánní činnost, nepřímo řízená činnost, individuální činnost 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola U zastávky 
Pod Markem 532, Veselí nad Lužnicí, PSČ 391 81 

IČO: 00582778 

ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ V HORUSICÍCH 

Dopolední činnosti: 6.30 -10.00 

-spontánní činnost, nepřímo řízená činnost, řízená činnost, individuální činnost 

-tělovýchovná chvilka: zařazuje se podle potřeby, při dopoledních činnostech, pokud možno 

každý den, nebo při pobytu venku 

 

Společná činnost:  

-kruh ( komunitní, diskusní, reflexní) rituál    

Společná svačina:  9.00-9.30 

Pobyt venku: 10.00-12.00 

-děti jsou vedeny k samostatnosti, dle jejich věkových a individuální možností. 

Oběd: 12.00-12.30 

Odpočinek a relaxační činnosti: 12.30-14.00 

Odpolední činnosti : 

-spontánní činnost, nepřímo řízená činnost, řízená činnost, individuální činnost,                       

Hygienické návyky: 

 Vedení dětí k sebeobsluze u umyvadel a na toaletách 

 Použití toaletního papíru – děvčata 

 Zvedání prkénka – chlapci 

 Vyhrnutí rukávů při mytí, správné použití mýdla 

 Utírání se do sundaného ručníku 

 Používání mýdla 

Pitný režim: 

 Během celého dne nabídka dvou nápojů - 1x sladkého a 1x nesladkého, mléko 

 Děti mají možnost samostatně zvolit, jaký nápoj si vyberou 

 Děti si mohou nápoj samy nalít, nebo požádají o pomoc p. učitelku 

 

 

Ve Veselí nad Lužnicí 1.9.2021                    Mgr. Zdeňka Míková  

                                                                         ředitelka školy 


