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Denní režim udává pravidelný časový a programový harmonogram v LMŠ. Režim je nastaven pružně a 

může se lišit na základě aktuálních externích podmínek (zejména aktuální klimatické podmínky a 

v souvislosti s tím také provozně-technický stav zázemí LMŠ), psychického a fyzického stavu 

přítomných dětí a jejich individuálních aktuálních potřeb, nicméně jeho rámcové rozložení se 

společně s dětmi snažíme dodržovat. Cílem tohoto nastavení je pomoci dětem získat pocit jistoty a 

důvěry v okolní svět. 

 

 

Zpracovaly: Ivana Šmirerová, DiS. 

 

Mgr. Michaela Sedlatá 
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8.00 Příjezd rodičů s dětmi na rozcestí v Pístech cca 400m od zázemí LMŠ 

Rodiče na rozcestí parkují své automobily a přicházejí se společně s dětmi přivítat s učiteli, 

kteří je na rozcestí očekávají. K předání a převzetí dětí dochází vždy podáním ruky mezi 

dítětem a učitelem.  

8.15 Společný odchod dětí a učitelů do zázemí LMŠ.  

Rodiče mohou v případě individuálních potřeb dítěte své dítě doprovodit až do zázemí LMŠ, 

odcházejí nejpozději do zahájení ranního kruhu. Kruhu se účastní pouze ti, kteří zůstávají 

v LMŠ po celou dobu jejího denního provozu.  

8.30 Ranní kruh 

Přivítání, společná uvítací průpověď, písnička, sdělení, co nás tento den čeká, prostor k 

vyjádření emočního naladění zúčastněných.  

9.00 Dopolední přesnídávka 

9.30 Dopolední program 

Součástí dopoledního programu je výprava mimo zázemí LMŠ, konkrétní místo a terén volíme 

dle konkrétní náplně. Součástí výpravy je výchovně vzdělávací činnost, která v případě 

nevhodných klimatických podmínek či individuálních potřeb dětí může probíhat také v zázemí 

LMŠ. V úvodu programu zpravidla probíhá řízená zdravotně preventivní pohybová aktivita 

(ranní rozcvička), jeho nedílnou součástí je ovšem také čas věnovaný volné hře dětí. 

11.30 Návrat do zázemí LMŠ, hygiena, příprava na oběd 

V LMŠ klademe velký důraz na nácvik a zdokonalování samoobslužných činností. Děti vedeme 

k samostatnosti a odpovědnosti za péči o sebe sama. S ohledem na specifika provozu LMŠ 

v prostředí volné přírody si samoobslužné činnosti vyžadují poměrně značnou časovou dotaci. 

12.00 Oběd 

 Oběd se skládá z polévky a hlavního jídla.  

12.30 Odpolední odpočinek 

Děti nenutíme spát. Respektujeme dobu odpoledního odpočinku a zklidnění v době od 12.30 

do 14.00 hodin. Děti spí či odpočívají v zázemí LMŠ, a to buďto v maringotce ve vyhrazeném 

prostoru k odpočinku, nebo venku na karimatkách ve vlastních spacácích vždy v závislosti na 

počasí. Dětem čteme či vyprávíme pohádky nebo příběhy. Děti, které neusnou, smí na 

určeném místě v zázemí (zpravidla teepee) vykonávat klidovou činnost (prohlížet si knížku, 

kreslit si apod.). U předškolních dětí a u dětí, které o to jeví zájem, využíváme tento čas 

k individuální předškolní přípravě. 

14.00 Svačina 

14.30 Odpolední program v zázemí LMŠ 

15.45 Úklid, vyzvedávání dětí v zázemí LMŠ 

14.30 Ukončení provozu LMŠ 


