ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI 2015/16
Třídní učitelky pro šk. rok 2015/16:
Berušky: Miluše Čápová, Mgr. Vladislava Vlčková
Sluníčka: Mgr. Michaela Karlová, Romana Piskačová, DiS
Motýlci: Věra Fendrychová, Romana Maliňáková, DiS
Žabičky: Šárka Beránková, Dis
----------------------------------------Uzamykání budovy:
Budova se zamyká: 8.00 – 12.15 hod.
13.00 – 14.00 hod.
----------------------------------------Vyzvedávání dětí:
Po obědě: Berušky a Sluníčka ve 12.15 hod.
Motýlci a Žabičky ve 12.45 hod.
Odpoledne: po 14.00 hod.
-----------------------------------------Logohrátky: říjen - květen 1x týdně
Vladislava Vlčková
Berušky
Šárka Beránková
Motýlci
Miluše Čápová
Sluníčka
Šárka Beránková
Žabičky

pondělky od 9.30
úterky od 10.00
čtvrtky od 9.30
průběžně v týdnu se všemi dětmi

---------------------------------------Dlouhé vycházky do přírody: po svačině 1x týdně s batůžkem + pití nebo
ovoce, kapesníky a igelit na sednutí
Motýlci
pondělky
Berušky
úterky
Žabičky
čtvrtky
Sluníčka
pátky
---------------------------------------Předplavecký výcvik pro přihlášené předškolní děti:
každou středu od 2. 9. do 11. 11. 2015, příchod dětí do mateřské školy v 7.00 hod.,
s sebou batůžek + plavky, ručník, hrníček, igelitová taška
----------------------------------------

Uspořádání dne
školní rok 2015/16
Rozvržení denního programu je orientační, učitelka tvořivě obměňuje
průběh jednotlivých činností podle potřeb a zájmu dětí.

6.15 - 9.30

volná hra, individuální vzdělávací činnosti, pohybová aktivita,
ranní kruh, hygiena, přesnídávka, relaxace

9.00 - 10.00

řízená činnost, hygiena, pohybová chvilka, relaxace,
komunitní kruh, oblékání

9.30 - 12.00

pobyt venku (zahrada nahoře berušky a Sluníčka, dole Motýlci a
Žabičky)

11.30 - 12.30

hygiena, oběd, vyzvedávání dětí

12:00 - 16:00

čištění zubů, převlékání do odpočívacího oblečení, odpočívání a
relaxace na lehátku, četba pohádky, svačina,
klidné činnosti, volná hra, pohybové aktivity, řízené činnosti

Učitelky se snaží reagovat na aktuální podmínky dne. Každý den jsou
zařazovány relaxační a pohybové aktivity.
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