Mateřská škola Beroun, Tovární 44

příloha č.2.ke školnímu řádu

Č.j. PD 98/2018

Směrnice – vnitřní režim ve třídách
Účinnost od 1.9.2018

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v
základním denním režimu:
Třída Koťat a Medvědů
6.30 - 7.30 hod.: scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
7.30 - 9.45 hod.: ranní hry, jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky
didakticky zacílené činnosti (spontánní i záměrné) ve skupinách i individuálně
smyslové , sociální, komunikační a dramatické hry
výtvarné a hudební činnosti, experimenty, artefiletika,….
8.30 - 9.00 hod.: hygiena, svačina
10.00 - 12.00 hod.: pobyt venku (není v případě prudkého deště, silného mrazu pod , velké inverze)
12.00 - 12.30 hod.: oběd
12.30 - 13.00 hod.: hygiena, převlékání
13.00 - 14.00 hod. :odpočinek, poslech a vyprávění pohádek, tiché povídání
14.15 - 14.45 hod.: hygiena, svačina
15.00 - 16.30 hod.: odpolední zájmové činnosti zahrnují pohybové aktivity, svačinu a pestrou škálu
spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí
realizovány na školní zahradě.
Třída Sluníček a Štěňat
6.30 7.30 hod.: scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
7.30 9.45 hod.: ranní hry, jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky
didakticky zacílené činnosti (spontánní i záměrné) ve skupinách i individuálně
smyslové , sociální, komunikační a dramatické hry
výtvarné a hudební činnosti, experimenty, artefiletika,….
8.30 9.00 hod.:hygiena, svačina
9.30 11.30 hod.:pobyt venku
11.30- 12.00 hod.:oběd
12.30 - 13.00 hod.:hygiena, převlékání
13.00 - 14.00 hod.:odpočinek, poslech a vyprávění pohádek, tiché povídání
14.15 - 14.45 hod.:hygiena, svačina
15.00 - 16.30 hod.:odpolední zájmové činnosti zahrnují pohybové aktivity, svačinu a pestrou škálu
spontánních i didakticky cílených činností, které jsou v případě příznivého počasí
realizovány na školní zahradě.
Třída Lentilek
7.30 8.00 hod.: scházení dětí, ranní hry dle volby dětí
7.30 9.45 hod.: ranní hry, jazykové chvilky, tělovýchovné chvilky
didakticky zacílené činnosti (spontánní i záměrné) ve skupinách i individuálně
smyslové , sociální, komunikační a dramatické hry
výtvarné a hudební činnosti…
8.15 9.00 hod.:hygiena, svačina
9.30 11.15hod.:pobyt venku
11.15- 12.00hod.:oběd, hygiena, převlékání
12.00 - 14.00hod.:odpočinek, poslech pohádek
14.15 - 15.00hod.:hygiena, svačina
15.00 - 15.30hod.:odpolední zájmové činnosti zahrnují pohybové aktivity a volné hry dětí
------------------------------------------------------------------------------------------- Třída Sluníček a Medvědů se střídá u výdeje obědů (11.30 a 12.00) ve třídě Medvědů
 Třída Štěňat a Koťat se také střídá u výdeje obědů (11.30 a 12.00) ve třídě Koťat
 Při pobytu všech tříd na zahradě využívají učitelky i dvora – dopravního hřiště a sousedního
veřejného hřiště
Hana Štětková, ředitelka

