
DEŇ ŠKÔLKARA 
 

ČAS ČINNOSŤ 

6:00 hod. – 8:00 hod. 

- je dieťa odovzdané do triedy VČIELOK pani učiteľkám z rannej zmeny, ktorá pri 

preberaní dieťaťa vykoná ranný filter, po ktorom dieťa čakajú hry a činnosti podľa 

výberu detí a úlohy cielené na vzdelávaciu aktivitu, 

- deti preberá službu konajúca učiteľka, ktorá je poverená (deťom zapisuje 

dochádzku a je zodpovedná za podpis tlačív Bezpríznakovosť a podpis 

ospravedlnenie detí PPV) zároveň odovzdáva deti najprv len do zbernej triedy do 

7:30 hod. a následne do 8:00 hod. jednotlivých tried pani učiteľkám. 

TRIEDA SOVIČIEK TRIEDA VČIELOK a MRAVČEKOV 

ČAS ČINNOSŤ ČAS ČINNOSŤ 

7:30 – 8:00 hod. 

si preberie deti učiteľka zo SOVIČKOVEJ 

a MRAVČEKOVEJ triedy, kde prebiehajú hry 

a hrové činnosti, 
6:00 – 8:00 hod. prebiehajú hry a hrové činnosti, 

8:00 hod. 
odchádzajú deti z triedy MRAVČEKOV s pani 

učiteľkou do svojej triedy, 
8:00 – 8:30 hod. 

vykonáva pani učiteľka zápis dochádzky detí, 

realizuje sa ranný kruh, v ktorom sa deti a pani 

učiteľka porozprávajú a zaspievajú si, deti majú, 

povedia si, aký je deň, určia si službu a pod.,   

8:00 – 8:15 hod. 

vykonáva učiteľka zápis dochádzky detí,  

deti vykonajú zdravotné cvičenie vo vyvetranej 

miestnosti a pripravia sa na činnosti zabezpečujúce 

životosprávu – osobnú hygienu, 

8:30 – 8:45 hod. 

deti vykonajú zdravotné cvičenie vo vyvetranej 

miestnosti a pripravia sa na činnosti zabezpečujúce 

životosprávu – osobnú hygienu, 

8:15 – 8:30 hod. 
prebieha stolovanie, stravovanie – DESIATA a 

následná osobná hygiena, 
8:45 – 9:00 hod. 

prebieha stolovanie, stravovanie – DESIATA a 

následná osobná hygiena, 

8:30 – 9:00 hod. 

sa realizuje ranný kruh, v ktorom sa deti a pani 

učiteľka porozprávajú a zaspievajú si, deti majú, 

povedia si, aký je deň, určia si službu a pod.,   
9:00 – 10:00 hod. 

motivačné okienko, počas ktorého sa porozprávajú 

o danej téme, sú realizované vzdelávacie aktivity,  

ktoré sú podmienené plánovanými výchovno-

vzdelávacími cieľmi z ŠkVP, prispôsobené úrovni 

a veku detí, 

9:00 – 10:00 hod. 

motivačné okienko, počas ktorého sa porozprávajú 

o danej téme, sú realizované vzdelávacie aktivity, 

ktoré sú podmienené plánovanými výchovno-

vzdelávacími cieľmi z ŠkVP, prispôsobené úrovni 

a veku detí, 

10:00 – 11:00 hod. 

vykonávajú deti pohybové aktivity v triede alebo 

telocvični, následne uskutočnia osobnú hygienu, 

poobliekajú sa a zúčastnia sa pobytu vonku, 



10:00 – 11:15 hod. 

vykonávajú deti pohybové aktivity v triede, následne 

uskutočnia osobnú hygienu, poobliekajú sa 

a zúčastnia sa pobytu vonku, 
11:00 – 11:15 hod. 

si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – 

osobnú hygienu, 

11:15 – 11:30 hod. 
si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – 

osobnú hygienu, 
11:15 – 11:30 hod. prebehne stolovanie, stravovanie – OBED, 

11:30 – 11:45 hod. prebehne stolovanie, stravovanie – OBED, 11:30 – 12:00 hod. 

si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – 

osobnú hygienu a  umývanie zubov a pripravujú sa 

na odpočinok, 

11:45 – 12:00 hod. 

si zopakujú činnosti zabezpečujúce životosprávu – 

osobnú hygienu a  umývanie zubov a pripravujú sa 

na odpočinok, 
do 12:00 hod. si rodičia preberajú deti, ktoré nespia, 

do 12:00 hod. si rodičia preberajú deti, ktoré nespia, 12:00 – 14:00 hod. 

deti, ktoré spia sa presunú do spálne na svoju 

postieľku, oblečú si pyžamko a vypočujú si 

rozprávku, 

12:00 – 13:45 hod. 

deti, ktoré spia sa presunú do spálne na svoju 

postieľku, oblečú si pyžamko a vypočujú si 

rozprávku, 
14:00 – 14:15 hod. 

deti sa zobudia, vyzlečú si pyžamká a oblečú si svoje 

oblečenie, pani učiteľky učešú dievčatá a následne sa 

venujú činnostiam zabezpečujúcim životosprávu – 

osobnej hygiene, 

13:45 – 14:00 hod. 

deti sa zobudia, vyzlečú si pyžamká a oblečú si svoje 

oblečenie, pani učiteľky učešú dievčatá a následne 

sa venujú činnostiam zabezpečujúcim životosprávu 

– osobnej hygiene, 

14:15 – 14:30 hod. prebieha zdravotné cvičenie po spánku detí, 

14:00 – 14:15 hod. prebieha zdravotné cvičenie po spánku detí, 14:30 – 14:45 hod. 
vykonávajú deti stolovanie, stravovanie – 

OLOVRANT a opätovnú osobnú hygiena, 

14:15 – 14:30 hod. 
vykonávajú deti stolovanie, stravovanie – 

OLOVRANT a opätovnú osobnú hygiena, 
od 14:45 hod. 

si rodičia môžu prevziať svoje dieťa z materskej 

školy, 
od 14:30 hod. 

si rodičia môžu prevziať svoje dieťa z materskej 

školy, 

14:30 – 15:00 hod. 

sú realizované hry a činnosti podľa výberu detí, 

rôzne hudobno-pohybovo-dramatické aktivity 

s deťmi podľa potrieb a výberu učiteľky. 
14:45 – 15:00 hod. 

sú realizované hry a činnosti podľa výberu detí, 

rôzne hudobno-pohybovo-dramatické aktivity 

s deťmi podľa potrieb a výberu učiteľky. 

ČAS ČINNOSŤ 

o 14:45 hod. 
odchádza pani učiteľka z triedy VČIELOK a odovzdáva zvyšné deti z tejto triedy 

pani učiteľke do triedy SOVIČIEK /do poobednej zbernej triedy/ 

14:45 – 17:00 hod. 
sú realizované hry a činnosti podľa výberu detí, rôzne hudobno-pohybovo-

dramatické aktivity s deťmi podľa potrieb a výberu učiteľky. 

o 17:00 hod. 
odchádza pani učiteľka z popoludňajšej zmeny domov a pani upratovačka zamyká 

našu škôlku. 

 


