
 

Usporiadanie denných činností 

Trieda: 1. a 5.   veková kategória 2 – 3 ročných detí 

Školský rok: 2013/2014 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 8.45 hod. do 9.00 

hod. 

 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena, stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.00 hod. do 11.00 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.10 do 12.00 hod. 

 - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena, stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), 

edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.00 hod. do 14.30 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôžku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.30 hod. do 

14.45 hod. 

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivita 

Rámcovo stanovený čas 

Od 14,40 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

 



 

 

Usporiadanie denných činností 

Trieda: 2. – veková kategória 4 - 5 ročných detí 

Školský rok: 2013/2014 

 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 9.00 hod. do 9.15 

hod. 

  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.00 hod. do 11.10 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.20 do 12.00 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.00 hod. do 14.30 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôžku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.35 hod. do 

14.50 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivta 

Rámcovo stanovený čas 

Od 15.00 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

 



 

Usporiadanie  denných činností 

Trieda: 3. a  4. veková kategória 5 – 6 ročných detí 

Školský rok: 2013/2014 

Rámcovo stanovený čas 

Od 6.00 hod. do 8.45 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Desiata od 8.45 hod. do 9.00 

hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – desiata), edukačná aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 9.00 hod. do 11.30 hod. 

 hry a hrové činnosti, edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Obed od 11.45 do 12.30 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stolovanie, stravovanie – obed, stolovanie), edukačná 

aktivita, 

Rámcovo stanovený čas 

Od 12.30 hod. do 14.45 hod. 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), 

 odpočinok (minimálne 30 min. s postupným 

ukončovaním odpočinku na lôžku), edukačná aktivita, 

 pohybové a relaxačné cvičenia, edukačná aktivita, 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

Pevne stanovený čas 

Olovrant od 14.45 hod. do 

15.00 hod. 

 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, 

stravovanie – olovrant, stolovanie), edukačná aktivita 

Rámcovo stanovený čas 

Od 14.45 hod. do 16.00 hod. 

 hry a hrové činnosti detí, edukačná aktivita, 

 pobyt vonku, edukačná aktivita 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná 

hygiena), edukačná aktivita 

 

 

 


