Příloha č.1 školního řádu MŠ Bouzov
Organizace dne v MŠ Bouzov
Provoz mateřské školy: 6:30-16:00 hod. (celodenní)
Provoz jednotlivých tříd-celodenní:
I. třída - 6:30 -16:00 hod. (9,5 hod)
II. třída - 6:30 -15:00 hod. (8,5 hod)
Výchovně vzdělávací činnost vedou 3 pedagogické pracovnice.
Rozvržení organizace dne je orientační. Veškeré činnosti jsou vedeny a prováděny s ohledem na zájmy a
potřeby dětí tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky vzdělávání a individuální potřeby
dětí.
Organizace dne je variabilní vzhledem k ročním obdobím a mimořádným mimoškolním akcím.
Striktně dodržován je časový plán podávání stravy a interval mezi jednotlivými jídly.
Rozcházení dětí domů:
11:30 hod.- děti odcházející před obědem, po návratu z pobytu venku
12:15-13:00 hod.- děti odcházející po obědě
14:30-16:00 hod.- děti odcházející po odpočinku, po spánku
Podávání stravy:
9:00 hod. - dopolední přesnídávka
11:45 hod. - oběd
14:30 hod. - odpolední svačina
I.třída - Třída žabiček - mladší děti
II.třída - Třída myšek - starší děti
Program ve třídách:
6:30- 8:00 hod.
8:00-10:00 hod.
10:00-11:25 hod.
11:25-11:35 hod.
11:35-12:05 hod.
12:05-12:20 hod.
12:20-13:00 hod.
12:20-14:20 hod.
14:20-14:30 hod.
14:30-15:00 hod.
15:00-16:00 hod.

scházení dětí, ranní okruh, volné hry a zájmové činnosti
ranní cvičení, otužování, relaxační chvilky, pohybová aktivita, hygiena,
svačina, skupinové činnosti, individuální péče
pobyt venku, pohybové činnosti
hygiena před obědem
oběd
hygiena, péče o chrup, ukládání k spánku
náhradní aktivity a činnosti pro děti, které odcházejí po obědě
odpočinek, spánek pro děti
hygiena po spánku, oblékání dětí
svačina
spojení tříd do jedné, odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí

Poznámky k organizaci:
- výchovně vzdělávací činnost a ostatní činnosti s dětmi probíhají v jednotlivých třídách
- pobyt venku může být společný pro všechny děti nebo se dělí dle věkových skupin
- přesuny na umývárnu a šatnu jsou zvlášť pro jednotlivé třídy z důvodu bezpečnosti dětí
- délky a skladby činností se přizpůsobují možnostem soustředění dětí, jejich věku a momentálním a
individuálním možnostem

-jedna pedagogická pracovnice vede náhradní aktivity a činnosti v druhé třídě pro děti, které
odcházejí po obědě domů (do 13:00 hod.)
- provoz v jednotlivých třídách se může v mimořádných případech sloučit
- na odpolední provoz od 13:00 hod mohou být v odůvodněných případech třídy spojeny
- některé výchovné činnosti (pohyb, estetika) se mohou provádět střídáním dětí v druhé třídě
- v době od 8:15 do 11:30 hod a od 13:00 do 14:30 hodin mají zákonní zástupci dětí povolen vstup
do budovy mateřské školy pouze po domluvě

