Zajištění provozu a režim dne pracoviště MŠ Vranovská
( v náhradních prostorách ZŠ nám. Republiky )

V době od 8.00 hod do 12.00 hod probíhá povinné předškolní vzdělávání
Ranní blok
6.30- 7.30 ( společně v I. tř. u Medvídků)
 Scházení dětí, spontánní hry a činnosti
 Individuální a skupinové řízené činnosti dle integrovaných bloků
I. třída Medvídci
II. třída Vráňátka
7.30 -8.30
7.30 – 8.45
Přesun dětí ze tř. Medvídků do své třídy
 Ranní setkání
 Pohybové nebo hudební aktivity ( ranní cvičení )
 Povídání si a naslouchání, sdělování si dojmů a zážitků
 Spontánní hry a činnosti
 Individuální a skupinové řízené činnosti dle integrovaných bloků
8.30 – 8.45
8.45 – 9.00
 Hygiena, příprava na svačinu
 Prostírání stolů – tácek, ubrousek, sklenice
 Svačina
 Úklid po svačině
Dopolední blok
9.00 – 9.30
9.15 – 9.45
 Pokračování činností z ranního bloku
 Komunitní kruh
 Společná nebo individuální činnost
 Činnosti dle tématických programů třídy, zaměřené na rozvoj osobnosti ve všech
jeho oblastech
 Příprava na pobyt venku
9.30 - 11.30
9.45 – 11.45
 pobyt venku – jelikož nemáme k dispozici školní zahradu chodí děti na
procházky. Je nutné dětem vždy zajistit dostatek spontánního pohybu ( hřiště,
park…). Pobyt venku se neuskuteční pouze v případě extrémně špatného počasí.
11.30 - 12.00
11.45 – 12.15
 příprava na oběd
 oběd
 odnášení nádobí po stolování
Klidový blok
12.00 – 14.00
12.15 – 14.15
 hygiena, vydávání dětí po obědě, odpočinek, odpolední spánek dle potřeb dětí
 relaxace a klidové činnosti starších dětí a dětí s menší potřebou spánku
Odpolední blok
14.00 – 15.30
14.15 – 15.30
 postupné vstávání, hygiena, příprava na svačinu
 svačina
 dokončení činností z dopoledního bloku, individuální procvičování, opakování
 spontánní hry a činnosti
 přesun dětí ze třídy Vráňátek do třídy Medvíků
15.30 – 16.30 ( ve tř. Medvídků )

 spontánní hry a činnosti
 individuální procvičování, opakování
 rozchod domů
Režim dne je orientační a organizaci dne je možno přizpůsobit potřebám dětí a aktuální
situaci, s přihlédnutím k intervalu mezi jídly, které nejsou delší jak tři hodiny.
Uváděné činnosti jsou v obou třídách stejné. Liší se pouze časový harmonogram, který
zajišťuje bezpečnost dětí a hygienické požadavky.
Z hlediska psychohygienichého jsou závazné pouze intervaly mezi jednotlivými jídly, pobyt
venku, dodržení individuální potřeby spánku.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Merhautova 37, příspěvková organizace
Od 3.1. 2018 z důvodu oprav budovy ZŠ Vranovská 17 je provoz přemístěn do prostor ZŠ
nám. Republiky.
Zajištění provozu : podrobný rozpis dne je stanoven a podrobně rozepsán v režimu dne.
 celý den se pedagogové plně věnují dětem a jejich vzdělávání
 děti nacházejí potřebné zázemí, klid a soukromí
 děti mají dostatek prostoru a času pro spontánní hru
 pedagogové plánují svou práci v týdenních přípravách – plánech, které se stávají
třídním vzdělávacím programem, při plánování vycházejí z potřeb a zájmů dětí, plány
mohou být kdykoliv dle aktuálního stavu či zájmu dětí změnit. Plánování pedagogů
vždy respektuje individuální vzdělávací potřeby a možnosti dětí
Provoz mateřské školy: je v době od 6.30 hod do 16.30 hod. Rodiče přivádějí děti do 8.00
hod, po obědě je vyzvedávají od 12.15 hod do 12.45 hod, po odpočinku od 15.00 hod.
Povinné předškolní vzdělávání : minimální rozvrh stanovený zákonem je 4 hodiny denně
kromě školních prázdnin, v našem předškolním zařízení to je od 8. 00 do 12.00 hod. Děti
mohou ovšem přicházet i dříve a odcházet později.

