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Prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Čachticiach 01.09.2022 



 

 

* deti 1.a 2. triedy 

* deti 3. A 4. triedy 

 

 

Rámcovo stanovený čas 

6.30 – 9.00 

6.30 – 9.20 

Otvorenie MŠ, príchod detí 

Hra a činnosti podľa voľby detí 

Cielená vzdelávacia aktivita/aktivity 

Záujmové aktivity 

Zdravotné cvičenia 

Pevne stanovený čas  

Desiata 

9.00 – 9.30 

9,20 -9,40 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) 

Rámcovo stanovený čas 

9.30 – 11.15 

9.40 – 11.40 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Vzdelávacie aktivity 

Pobyt vonku 

Pevne stanovený čas  

Obed 

11.15 – 11.45 

11.40 – 12.10 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) 

 

Rámcovo stanovený čas 

11.45 – 14.30 

12.10 – 14.30 

Odpočinok 

Pevne stanovený čas  

Olovrant 

14.30 – 15.00 

Činnosti zabezpečujúce životosprávu 

(osobná hygiena, stravovanie, stolovanie) 

zdravotné cvičenia 

Rámcovo stanovený čas 

15.00 – 16.00 

Hry a činnosti podľa voľby detí 

Cielená vzdelávacia aktivita/aktivity 

Záujmové aktivity 

 



Pre výchovno-vzdelávaciu prax v materskej škole je režim dňa spracovaný tak, aby bol 

flexibilný a bolo možné ho prispôsobovať potrebám, požiadavkám a záujmom detí 

a, samozrejme, aj pedagogických zamestnancov. Denný režim je prispôsobovaný 

materiálnym, priestorovým podmienkam školy, poveternostných podmienkam,  

poprípade iným situáciám. Z toho dôvodu je časovo presne do režimu zaradený len pevne 

stanovený čas pre činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, 

stolovanie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Ľubica Gogolová 

  riaditeľka SMŠ 
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