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Dodatek č. 2   ke Škonímu řádu mateřské školy vydaného dne 14. 8. 2017 pod č. j. 184 2017  

Čl. IV
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

20. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole 

20.1 Mateřská škola je škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6.30 hodin 
do 17.00 hodin. 

21. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

21.1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného Rámcového programu probíhá v 
následujícím denním režimu: 

6.30 – 9.45 Scházení dětí, spontánní hry, řízené i spontánní činnosti s dětmi – skupinové, 
frontální, individuálně – pohybové aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, 
rozumový a tělesný rozvoj

8.30 – 9:00 hygiena, přesnídávka
9.35 – 11.30 osobní hygiena, příprava na pobyt venku, při kterém probíhají řízené činnosti a 

aktivity (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené
na výchovu a vzdělávání ve třídě)

11.30 – 12.15 hygiena, oběd
12.00 – 14.30 příprava na odpočinek dětí, odpočinek, klidové činnosti (respektování

individuálních potřeb dítěte), individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14.30 – 17.00 hygiena, odpolední svačina, spontánní hry, individuální činnosti s dětmi, volné
spontánní aktivity dětí, pobyt na zahradě, rozcházení domů

Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole

(1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení 
mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o 
ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní 
vzdělávání povinné, z mateřské školy nebo z odloučeného pracoviště nebo z nejméně jedné třídy, ve 
které se vzdělávají pouze
tyto děti, poskytuje škola dotčeným dětem vzdělávání distančním způsobem.

(2) Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího 
programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

(3) Děti jsou povinny se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení
výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte
pro toto vzdělávání.

Dodatek je účinný od 1. 9. 2020 Mgr. Marcela Mikelová, ředitelka


