REŽIM DNE
Základní škola a mateřská škola Dlouhá Brtnice, příspěvková organizace
(součást mateřská škola)
účinnost: od 1. 1. 2017
školní rok 2016 / 2017
aktualizováno na školní rok 2017 / 2018
aktualizováno na školní rok 2018 / 2019
1) Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného ŠVP probíhá v tomto režimu:
06:30 – 08:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do
třídy, volně spontánní zájmové aktivity.
08:00 – 08:45 Volně spontánní zájmové aktivity.
08:45 – 09:15 Osobní hygiena, dopolední svačina.
09:15 – 09:45 Řízená výchovně vzdělávací aktivita.
09:50 – 11:30 Podle počasí vycházka, pobyt na zahradě, případně náhradní činnost.
11:30 – 11:45 Osobní hygiena, příprava na oběd.
11:45 – 12:00 Oběd.
12:00 – 14:00 Osobní hygiena, příprava na spánek a odpočinek, spánek a odpočinek.
14:00 – 14:15 Probouzení se, převlékání se, osobní hygiena.
14:15 – 14:30 Odpolední svačina.
14:30 – 16:00 Volně spontánní zájmové aktivity řízené pedagogickými pracovníky zaměřené
především na hry, pohybové aktivity, zájmové činnosti. V případě pěkného
počasí mohou výše uvedené činnosti probíhat na zahradě mateřské školy.
Předávání dětí rodičům.
2) Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci:
Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:00 hodin. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit
s dítětem i v jiné době (návštěva lékaře apod.). Rodiče si sami hlásí změny ve stravování.
3) Přivádění a převlékání dětí:
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte na označené věšáky. Věci
dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.
4) Předávání a vyzvedávání dětí:
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pedagogické pracovnici
a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.
Rodiče nikdy nesmí nechat děti samotné v šatně!
5) Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ.
Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:00 až 12:30 hodin. Ostatní děti
se rozcházejí mezi 14:30 až 16:00 hodin. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem
potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při
předávání dítěte do třídy.
6) Zpřesnění podmínek:
- Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6:30 hodin.
- Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí nebo osoby jimi pověřené.
- Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu.
7) MŠ se uzamyká v době: 8:00 – 12:00 hodin
13:00 – 14:30 hodin

