
Organizace dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:00 – 8:30  příchod dětí do MŠ dle potřeb rodičů (rodičům 

byl doporučen příchod dětí do 8:00 hodin – volná hra dětí) 

 

8:40 – 9:00  pohybové aktivity – rozcvička, 

pohybové hry, protahovací cviky, zdravotní 

cviky, relaxace 
 

11:45 – 12:30    oběd, osobní hygiena, příprava na 

odpočinek 

 

 

12:30 – 14:00  odpočinek, klidové činnosti 

 

14:00 – 14:30  osobní hygiena, odpolední svačina 

 



Program denních činností je přizpůsoben potřebám dětí, je dostatečně 

pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 

aktuální či aktuálně změněné potřeby. Poměr spontánních a řízených 

aktivit v denním programu je vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ 

organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek času 

i prostoru pro spontánní hru. Jsou vyváženy podmínky pro individuální, 

skupinové i frontální činnosti. Děti jsou každodenně dostatečnou dobu 

venku. Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku 

a odpočinku jednotlivých dětí. 

 

• Spontánní hry  

- probíhají od příchodu dětí do svačiny, pak při pobytu venku a odpoledních hodinách 

• Pohybové aktivity 

- v dopoledních hodinách i odpoledních hodinách, školní zahrada, pobyt venku, hudebně 

pohybové hry, tanečky 

• Činnosti řízené pedagogem  

- v dopoledních hodinách, skupinově nebo individuálně v souladu s Rámcově    vzdělávacím 

programem pro předškolní vzdělávání   

• Pobyt venku  

- k pobytu slouží školní zahrada, okolí mateřské školy 

• Odpočinek  

- k odpočinku slouží prostor ve třídě 

• Stravování  

- dětem slouží ke stravování prostor ve třídě,  

- polévka je dětem nalévaná u stolu a hlavní jídlo si děti nosí ke stolu sami a taktéž 

prázdné talíře odnáší na určené místo 

• Pitný režim  

- od 6.00 hod. do 16.45 hodin mají děti v každé třídě k dispozici čaj nebo vodu 

- v letním období je pitný režim zabezpečen také na školní zahradě      

 

• paní učitelky se střídají v ranních a odpoledních službách 

• denní provoz je pravidelný podle režimu dne 

• během celého dne paní učitelky pracují s dětmi individuálně nebo ve skupinách 

• WC děti využívají samostatně, klademe velký důraz na hygienické návyky 

• v šatně se děti oblékají nebo svlékají samostatně nebo za pomoci paní učitelky  


