
Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, p.o. 
 

 

Dodatek č.1 ke směrnici 

Školní řád mateřské školy 

 
Tímto dodatkem se mění:  

 

Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy 

 

19 Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole  

 

19. 1 Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 

od 6:15 do 16:45 hod. 

 

 

20 Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

 

20. 1 Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) 

programu probíhá v základním denním režimu  

 

6:15 – 8:30 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 

pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity, 

dechová cvičení, individuální grafomotorická cvičení 

8:30 – 9:00 Osobní hygiena, dopolední svačina 

     9:00 -  9:30 

                     

              

                      

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými 

dětmi, řízené aktivity 

9:30 – 9:45 druhá svačina - ovoce 

9:45 – 11:45      Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku 

11:45 – 12:00 osobní hygiena dětí, příprava na oběd 

12:00 -12:30 oběd 

12:30 -14:30 Příprava na odpočinek, odpolední odpočinek 

14:30- 16:45 Odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové 

aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě 

mateřské škol, odchody dětí domů 

 

 

21 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

 

21. 1 Děti se přijímají v době od 6:15 hod do 8:30 hod. Po předchozí dohodě s rodiči se lze 

dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování). 

 

 

21. 4 Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ: 

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12,45 hod. a 13 hod. 



Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:45 hod a 16:45 hod. V případě, že si rodiče dítěte 

s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, 

oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy. Při odchodu dostanou děti 

náhradní svačinu – pokud to umožňují hygienické normy. 

 

 

 

Dodatek nabývá platnosti 3. 9. 2018 

Dodatek nabývá účinnosti 3. 9. 2018 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 8. 2018     Mgr. Světlana Brankovská 

         ředitelka školy 

 

 

 


