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Uspořádání dne v MŠ (režim dne) pro školní rok 2021/2022 

 
Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá 
v základním denním režimu: 
 
7.00 – 8.30 - doba určená pro příchod dětí (děti v posledním roce vzdělávání mají určen   
                      příchod do 8:00 hod.), spontánní hry a činnosti dětí dle vlastního volby a    
                      výběru, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní) ve skupinách a   
                      individuálně vedené pedagogem, skupinové činnosti v centrech aktivit,   
                      individuální práce s dětmi. 
                      Ve výjimečných případech, po dohodě s učitelkou lze přivést dítě podle aktuální   
                      potřeby rodičů v jiném čase (návštěva lékaře atd.) 
                  
                        
8.30 – 11,50 volné hry, spontánní i řízené činnosti dětí, skupinové činnosti v koutcích aktivit,   
                      individuální práce s dětmi, pohybová chvilka, přivítání, hygiena, svačina, ranní   
                      kruh – diskusní, komunitní, předávání prožitků, vyjádření pocitů, hodnocení   
                      činností, problémů, plánování činností na další den, týden, zpětná vazba, oslavy  
                      narozenin, příprava na pobyt venku, pobyt venku s důrazem na pohybové   
                      aktivity dětí, maximální využití školní zahrady.  
                      V případě vycházky mají děti vždy možnost spontánního pohybu / hřiště,       
                      vhodné a bezpečné plochy v obci a jeho okolí /. Pobyt venku se neuskuteční   
                      pouze v případě extrémně špatného počasí. Rodiče s touto skutečností počítají a   
                      děti mají ve skříňkách v šatně náhradní oblečení pro případ ušpinění, či   
                      namočení. 
                          
 
11.50-12.45- převlékání, osobní hygiena, příprava na oběd. Děti si mohou nalévat polévku   
                      samy z mísy, předškolní děti i děti, které mají zájem jí příborem. Hygiena,   
                      příprava na odpočinek. 
                 
12.45-14.15 - relaxační a dechová cvičení, čas na pohádku, hudbu, příběhy, spánek a   
                       odpočinek dětí, respektování individuálních potřeb dětí, klidné aktivity   
                       nespících dětí po asi 30 minutách odpočinku, individuální práce s předškolními   

 dětmi, pedagogická diagnostika, jazykové chvilky 
 
                     
14.15 – 16.00- hygiena, svačina, pokračování v započatých činnostech, spontánní   
                        zájmové činnosti, pohybové aktivity podle zájmu dětí, v případě příznivého   
                        počasí tuto dobu děti tráví na školní zahradě, doba pro přebírání dětí   
                        zákonnými zástupci  
 
16.00            - ukončení provozu MŠ 
 



Režim dne se přizpůsobuje potřebě dětí dokončit činnost, časové rozmezí není závazné, 
kromě doby podávání jídla – ranní svačina od 9.00 hod., oběd od 12.00 hod. a odpolední 
svačina od 14.15 hod. 
 
Od 7.00 hod. dětem podáváme ovoce a zeleninu -,,Vitamínový talíř“. Nápoje mají k dispozici 
celý den – čistá voda, vitamínové nápoje, mírně slazený čaj. 
Na zahradě a při pobytu venku v teplejších měsících jsou dětem nabízeny nápoje/ na zahradu 
MŠ je donesena nerezová nádoba sloužící na teplé i chladné nápoje, děti pijí z vlastních 
hrníčků označených značkou.  
Při vycházkách do okolí MŠ učitelky nosí pití pro děti v plastových lahvích a jednorázové 
plastové kelímky/ zejména v teplém letním, či polodenních vycházkách/. 
 
 
 Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci: 
 
       - po obědě si zák. zástupci vyzvedávají děti v době od 12.40 – 12.55 hod. 
       - odpoledne se děti rozchází v době od 15.00 - 16.00 hod. 
 
         Denní program je proměnlivý a variabilní dle aktuálních podmínek školy. 
 
 


