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Režim  dne  a  organizace  pro  školní  rok  2015/16


7.00 - 8.00 - Scházení se v hlavní budově MŠ do  8.00 hodin.
                  - Spontánní hry a činnosti dětí, podle vlastního zájmu a    
                     výběru.
                     Děti si hrají ve skupinkách, nebo individuálně, vybírají si 
                     hračku, nebo volí činnost v centrech aktivit, kde mají
                     podle aktuálních tématických bloků realizovaných v MŠ.
   Před svačinou a kdykoliv v průběhu dne si podle zájmu          
   zacvičí.   
 - učitelka denně připravuje a zábavnou formou realizuje 
   pohybovou chvilku a zdravotní cviky 

9.00 - 9.30 -  Průběžná svačina podle potřeby  dětí  / před jídlem si děti  
                     pečlivě umývají ruce, sami připravují stůl – ubrus, nebo 
                      prostírání a berou si jídlo z vozíku, uklízí po sobě a po jídle 
                     opět umývají pečlivě ruce/.
  
 9.30 - 10.15  - v tomto čase probíhají také integrované didakticky cílené 
                        celky ve formě řízených nebo částečně řízených činností,    
                        /frontální, skupinové, individuální /.

10.15 - 12.15  - Pobyt venku na školní zahradě, nebo vycházky do okolí 
                          s plánovaným cílem / navazuje na měsíční téma /.

12.15 - 12.45 - Hygiena, oběd, čistění zubů, příprava na odpolední klid

12.45 - 14.00 - Odpočinek je zařazen v režimu dne podle individuálních 
                         potřeb dětí, děti odcházejí všechny do lehárny, kde se
                         převlékají do prádla určeného k odpočinku, mohou mít 
                         svou oblíbenou hračku, poslouchají pohádku, nebo 
                         písničku, kterou pro ně p. uč. připravuje.
                         Děti, které se vyspí, postupně odcházejí za svými ka-
                         marády do třídy. 

14.00 -16.00 - Odpolední svačina, spontánní aktivity dětí, pokračování
                       v započatých činnostech tvoření, individuální práce. 
                     - Pobyt venku na školní zahradě, sportovní a 
                       zájmové činnosti postupné rozcházení dětí domů.
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Pravidla  a  možnosti  v  denním  rytmu  a  řádu


-Všechny pedagogické pracovnice i provozní zaměstnanci jsou seznámeny s pravidly
  a činnostmi,které se realizují v MŠ .Jedná se o pravidelně se opakující úkony při  
  hygieně,stolování, sebeobsluze a režimových situacích.
-Je vyžadováno jednotné působení všech,kteří jsou v kontaktu s dětmi během dne
-Při všech aktivitách jsou podporovány u dětí samostatnost,zdvořilostní       návyky,vzájemné 
  přátelské vztahy a vstřícná komunikace mezi dětmi a dospělými. 
-Při příchodu do školy děti zdraví v šatně ostatní a při příchodu do třídy se přivítají osobně 
 s učitelkou,podají si ruku a učitelka navazuje s dítětem první kontakt.
-Během dne, děti odcházejí samostatně podle potřeby do umyvárny a na WC, u nových a
  malých dětí učitelka dohlíží  a asistuje při provádění hygieny
-Dětem je vštěpováno pravidlo –před každým jídlem ,po jídle a po použití WC si umývám
 ruce mýdlem a utíráme do vlastního  ručníku
-Ve třídě si děti sami vybírají hračky  a vrací na původní místo,které je stále stejné
-Během celého dne jsou děti vedeny k zdvořilosti a ohleduplnosti ve vzájemných
 vztazích,ochotě pomoc jeden druhému,půjčit si hračku,střídat se při hře,domluvit se a vyjádřit 
 svůj názor v případě projevit nesouhlas se špatným jednáním druhých
-Před odchodem ven společně uklízí prostory herny a třídy,a zkontrolují,zda věci jsou na
 svých místech.
-V šatně se děti v klidu samostatně oblékají ,podle potřeby pomáhá školnice a učitelka, a ihned 
 odchází ven 
-Vycházky jsou využívány k cílenému pozorováním, poznávání, sdílení,sportování a k jiným 
 zábavným aktivitám,děti zdraví dospělé,které potkávají a jsou důsledně vedeny k zachovávání
 bezpečnostních pravidel při přecházení vozovky a při pobytu v přírodě/nesbírají nebezpečné 
 předměty,v přírodě nedávají do úst žádné plodiny a nesahají na volně žijící, nebo uhynulá
 zvířata/ také na zahradě a v přírodě neodhazují papírky,neničí zařízení, hračky a sportovní
 pomůcky,které si půjčují ze zahradního domku vrací na své místo.
-Jídelníček je pestrý a  sestavován na základě požadavků zdravé stravy ,obsahuje nabídku
 ovoce a zeleniny. Děti nejsou nuceny do jídla , sami určují množství ,které sní.
-Děti jsou vedeny k samostatnosti při stolování, připravují si stůl před jídlem-ubrus,přináší si
 svačinu, nalévají pití,,požádají o přidání jídla, nebo o menší porci,jsou nim nabízeny nápoje 
 v pitném režimu čaj,minerálky, voda ,pitný režim mají k dispozici také na zahradě a při delší 
 vycházce
-Denní režim umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální, či aktuálně
  změněné potřeby s tím, že je dostatečně pružný.
-Jsou vytvářeny podmínky pro individuální,skupinové i frontální činnosti.
-Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku dětí, i potřeba pohybových aktivit.
-Jen ve vyjímečných případech a pokud to je ve výchovném plánu děti sledují televizi, nebo 
  film z DVD, nejdéle však 20 minut.
-Děti mají možnost pracovat také na počítači a to s vybranými programy vhodnými pro jejich
 rozvoj,bližší informace - viz „Pravidla při používání počítače v MŠ „.
-Pohybové aktivity jsou  realizovány denně  v integrovaných činnostech- formou ranního
 cvičení,hudebně pohybových chvilek, pohybových her, cvičení na nářadí a s náčiním v
 tělocvičně ,sezónní  činnosti  - bobování,lyžování, jízda na kole,koloběžce, tříkolce,
 cvičení na průlezkách a jiné sportovní aktivity při pobytu venku. 
-Pobyt venku  denně, za každého počasí, rodiče  zajišťují dětem vhodné oblečení a obutí, 
 nejvíce je využívána školní zahrada –hřiště,jízdní dráha,pískoviště,umělý svah,zatravněná 
 plocha,průlezky, houpačky,odpočinková síť.
-Prostřednictvím  her a činností  mají  příležitost průběžně poznávat přírodu a seznamovat se
 s péčí  o ni  , při pobytu na zahradě i na vycházkách do okolí  mateřské školy -/ les,  rybník,
 potok,  louky a stráně/.
  



