
Dodatek č.2 ke Školnímu řádu mateřské školy Sluníčko č. j. 294/MŠS/2019  

K datu 1.2. 2021 proběhla změna ve vedení školy: 

 nově jmenovaná zástupkyně ředitelky školy: Bc. Jana Petráková 

 

Od 1.9. 2021 byl upraven v ŠVP PV režim dne školy v tomto znění: 

 

Denní režim- orientační časy:   

 

6:00  - 8:00      Příchody dětí, spontánní hry a činnosti dětí dle jejich volby a výběru, 

rozvíjení podnětů nabízených p. učitelkou (individuální, skupinové, společné), didakticky zaměřené 

činnosti. Postupné rozcházení s učitelkami do svých tříd. 

                       

8:00 - 8:30      Spontánní hry, společný úklid hraček, přivítání dne „v komunikačním kruhu“, vzájemná 

diskuze, zhodnocení činností, zážitků a výběr námětů pro další činnosti a seznámení s programem 

dne.  

                                       

8:30 - 9:00      Řízené pravidelné ranní cvičení, pohybové či hudebně pohybové hry s pravidly, 

tělovýchovné chvilky. V letních měsících může cvičení probíhat na školní zahradě. 

 

9:00 - 9:20      Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, 

ranní svačina,  hygiena. 

 

9:20 - 9:50      Hlavní činnost - didakticky cílené činnosti, řízené i spontánní činnosti s ohledem na 

vývojová specifika, individuální potřeby a zájmy a možnosti těchto dětí. 

 

9:50 - 11:50     Oblékání a obouvání pro pobyt venku, pobyt venku, převlékání a úklid svršků v šatně - 

vedení k sebeobsluze, vše s ohledem na vývojová specifika a možnosti dětí. 

 

11:50 - 12:30    Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, 

oběd, hygiena, převlékání dětí k odpočinku. 



 

12:30 - 12:45    Odchody dětí, které jdou po obědě domů. 

 

12:45 - 14:15    Poslech čtených i reprodukovaných pohádek, relaxační hudby,  odpočinek, spánek dle 

potřeb dětí, případná nabídka klidových činností, postupné probouzení,  u starších dětí je odpočinek 

přiměřeně zkrácen. 

 

14:15 – 14:30     Hygiena, převlékání, protažení, úprava zevnějšku, česání, úklid lůžkovin. 

  

14:30 - 15:00     Volná hra, didakticky cílená činnost dle třídních programů, pohybová chvilka. 

 

15:00 - 15:20     Hygiena, příprava na stolování, kulturní a sebeobslužné návyky přiměřeně věku dětí, 

odpolední svačina. 

 

15:20 - 17:00     Spontánní hra, pobyt venku na zahradě dle počasí, 

                             postupné rozcházení dětí domů.    

 
Dodatek č.2 ke Školnímu řádu mateřské školy Sluníčko č. j. 294/MŠS/2019 byl projednán 

Pedagogickou radou, seznámeni byli i ostatní zaměstnanci MŠ Sluníčko ,p.o, Milovice dne 

23.8. 2021. Dodatek č. 2 ke Školnímu řádu nabývá účinnosti 1.9. 2021 a platí do odvolání. 

Prokazatelným způsobem budou seznámeni s kompletním školním řádem včetně dvou 

dodatků i zákonní zástupci dětí. A to na třídních schůzkách 6.9. 2021, dále volně zveřejněným 

dokumentech na webu ms-slunicko.com a přímo na nástěnkách v MŠ.  

 

Dne 19.8. 2021 vypracovala Bc. Soňa Růžičková 

                                                   ředitelka školy 

 
                    

 

 



 

 

 


