
DODATEK  

ke ŠKOLNÍMU ŘÁDU ze dne 1.9.2017 

Schváleno pedagogickou radou ze dne 30.8.2018 

Změna v označení jednotlivých tříd:  

I.třída – Krtečci, II. třída – Zajíčci, III. třída - Myšky 

Na základě změny provozní doby se upravuje otevírací doba MŠ na 6,15 hodin a mateřská 

škola se uzavírá v 16,15 hodin.  

Změnil se Čl.IV. bod 17. a bod 18. 

18.Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá 

v následujícím základním denním režimu: 

6: 15 hod otevření budovy MŠ  

6:15 - 8:15 hod. doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání 

dětí učitelům k předškolnímu vzdělávání, děti již 

přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní 

nebo řízené, zájmové aktivity, 

8:15   uzamčení všech vstupů do budovy školy 

8:00 - 8:30 hod.  volné činnosti a aktivity dětí řízené učiteli zaměřené 

především na hry a zájmovou činnost, tělovýchovná 

chvilka 

8:30 - 9:00 hod.  hygiena, průběžná dopolední svačina  

9:00 - 9:30 hod.  řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a 

vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný 

rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a 

v souladu se zaměřením jednotlivých tříd 

9:30 -11:30 hod. pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a 

aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich 

citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního rámcového programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity, 

seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním 

světem, dle zaměření a programu školy je využívána 

především dle možností školní zahrada (v případě 

nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách 

mateřské školy) 

11:30  - 12:00  oběd a osobní hygiena dětí 

12:00 – 12:30  předávání dětí zákonným zástupcům 



12:30  - 14:15 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby 

dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:15 – 14.30 postupné a individuální vstávání a hygiena dětí, 

odpolední svačina 

14.30  otevření budovy školy – postupné předávání dětí 

zákonným zástupcům 

14:30 - 16:15  volné činnosti a aktivity dětí, řízené činnosti učiteli 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a 

pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou 

probíhat na zahradě mateřské školy 

16:15  uzamčení budovy školy 

 

Došlo k úpravě ve Čl.VI. bod 25. Postup při úrazu dítěte 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vzdělávání v herně, na chodbě, 

na zahradě, na hřišti popř. jiném místě, jsou děti povinny hlásit bez zbytečného odkladu 

učiteli nebo jinému zaměstnanci školy, kteří dále postupují takto: 

- zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy 

- oznámit skutečnost bez zbytečného odkladu zákonným zástupcům dítěte 

- zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod zaměstnancem školy k lékaři 

- provést zápis do knihy školních úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu 

- informovat ředitele školy 
 

 

V Těrlicku dne 28.8.2018 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Kunčická 

 

Schválil: PaedDr. Vladimír Balajka, ředitel ZŠ a MŠ Těrlicko, příspěvková organizace 


