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D E N   V   M A T E Ř S K É   Š K O L E  –  5. třída na Nedvědově nám. 
 
Od 7:30 hod. - po příchodu dětí do mateřské školy probíhají spontánní nebo řízené herní a pohybové 
činnosti. Za pomoci učitelky se děti věnují vlastním zájmům: cvičí, zpívají, malují, vystřihují, modelují, 
využívají stavebnic, apod. 
 
Do 8:15 hodin nejpozději – příchod dětí do třídy, potom zpravidla následuje: 

• ranní kruh, cvičení a pohybové hry 

Do 9:15 hod. - dopolední svačina                                

• tematicky řízené činnosti  

• pobyt dětí venku s pohybovými aktivitami, hravými a případně s řízenými činnostmi 

Do 12:15 hod. – hygiena, oběd                                                     

• volná hra dle výběru dětí, prohlížení knih, malování, skládání tangramu, apod. 

Mezi 12:30 a 13.00 hod. - vyzvednutí dětí po obědě     

• poslech pohádky, relaxační hudby, apod., odpočinek na lehátku 

• děti, které neusnou, odpočívají zkrácený čas a poté mohou volit z nabídky zájmových 

tematických činností 

Do 15:15 hod. - odpolední svačina 

• odpolední zájmové činnosti až do rozchodu dětí                               

Do 16:15 hod. nejpozději – opuštění areálu školy 
 

 
Středa odpoledne je vyhrazena pro hry dětí společně s rodiči, tzv. "Den otevřených dveří". 
Po odpolední svačině mohou rodiče přicházet do třídy, sledovat děti v herně, případně pomáhat při 
činnostech dětí. Prosíme o přezutí a dodržení aktuálně platných hygienických pravidel. 
 

 
V dopoledních hodinách probíhá: 

• jedenkrát týdně předplavecký výcvik (nyní z epidemiologických důvodů zatím nerealizován), 

• zpravidla jednou měsíčně návštěva s dětmi Domov seniorů s pečovatelskou službou 
Podolská, kde probíhají společné aktivity v rámci mezigeneračního setkávání (nyní 
z epidemiologických důvodů zatím stále není možné, aby bylo realizováno). 

 

V odpoledních hodinách v hlavní budově probíhají:  

• jednou týdně pohybové hry, 

• jednou týdně sboreček Zvoneček, 

• v předem vypsaných termínech keramika. 
Na tyto aktivity je možné se přihlásit, ale rodiče z 5. třídy si musí sami zajistit doprovod svých dětí. 
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