
Vnitřní denní režim MŠ Mosty

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu
probíhá v základním denním režimu.

6:30 - 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím
do třídy, volné spontánní zájmové aktivity, individuální činnost

8:00 - 9:00 Úklid hraček, pohybové aktivity, osobní hygiena, svačina
9:15 - 10:00 Činnosti  a  aktivity  dětí  řízené  pedagogickými  pracovníky zaměřené

především na vzdělávání, hry a zájmovou činnost
10:00 - 12:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku (školní zahrada,

vycházka), příp. náhradní činnosti uvnitř
12:00 - 12:30 Oběd a osobní hygiena dětí
12:30 - 14:15 Příprava na spánek, čtení pohádek, spánek a odpočinek respektující rozdílné

potřeby dětí
14:15 - 14:45 Osobní hygiena, odpolední svačina
14:45 - 16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené

především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity, v případě pěkného
počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy

Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

Děti se přijímají v době od 6:30 do 8:00 hod. 
Po poledním odchodu dětí od 12:30 do 12:45 hod. se budova MŠ uzamyká do 14:30 hod. Po
předchozí dohodě rodičů s pedagogickým pracovníkem se lze dostavit  s dítětem nebo si je
vyzvednout i v jiné době.

Přivádění a převlékání dětí:
Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a
skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně. Rodiče i děti se přezouvají
ihned po vstupu do MŠ, obuv dětí se odkládá do polic v šatně, náhradní obuv taktéž.

Předávání a vyzvedávání dětí:
Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o
zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.
Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné.
Děti do MŠ nebudou přebírány před zahájením provozu, tj. před 6:30 hod.
Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.
Rodiče si pro děti chodí až ke dveřím třídy nebo na školní zahradu. V případě, že dítě odchází
po obědě, rodiče čekají v prostorách šatny.
Po chodbách ke třídě jsou rodiče povinni se vyzouvat nebo použít návleky.

Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:
Děti, které odcházejí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12:30 a 12:45 hod.
Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 a 16:00 hod. 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. Při odchodu dostanou děti svačinu s sebou.




