
ORGANIZACE DNE 
 
Provozní doba mateřské školy je od 6.30 – 16.30 hodin. 
Příchod rodičů s dětmi do MŠ – individuální rozhovory s rodiči, přivítání učitelky s dětmi, adaptační 
pobyty dětí s rodiči. 
 

➢ Ranní provoz (6.30 – 7.30 hodin ve třídách 2 NP) 
 

Od 6.30 hodin SE SCHÁZÍ děti ze třídy RYBKY a LABUTĚ ve třídě LABUTĚ 
– tzn. ráno od 6.30 do 7.30 hodin předáváte Vaše dítě pedagogovi ve třídě Labutě (zvoníte na 
třídu Labutě). 
Od 7.30 hodin – přechází děti do svých tříd. 
 
Od 6.30 hodin SE SCHÁZÍ děti ze třídy ŽABKY a VÁŽKY ve třídě VÁŽKY 
– tzn. ráno od 6.30 do 7.30 hodin předáváte Vaše dítě pedagogovi ve třídě Vážky (zvoníte na 
třídu Vážky). 
Od 7.30 hodin – přechází děti do svých tříd. 

 
➢ Odpolední provoz (16.00 – 16.30 hodin ve třídách 1NP)  

 
Děti ze třídy LABUTĚ přechází od 16.00 do 16.30 hodin do třídy RYBKY. 
Děti ze třídy VÁŽKY přechází od 16.00 do 16.30 hodin do třídy ŽABKY. 

 
➢ Doba určená pro předávání a vyzvedávání dětí 

 
Doba pro přivádění dětí je od 6.30 hod. do 8.30 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů 
uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutno vždy 
nahlásit dopředu osobně nebo telefonicky).  
 
Děti si rodiče vyzvedávají po obědě od 12.30 do 13.00 hod. a odpoledne v době od 15.00 do 
16.30 hod. od učitelek mateřské školy. 

 
 
 
Uspořádání činností během dne v MŠ 
 
6.30 - 9.30 hod  spontánní hry, aktivity a vlastní plány dětí – rozvíjí vědomosti, 

dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty 
                                         vzdělávací činnosti založené na prožitkovém, kooperativním, 

situačním a spontánním sociálním učení 
zdravotně pohybové preventivní aktivity v průběhu celého dne 
v budově školy i při pobytu venku 

9.00 - 9.20 hod.   osobní hygiena, svačina, pitný režim – je zajištěn po celý den 
9.33 - 9.45 (10.00) hod.     postupná příprava na pobyt venku 
9.45 - 11.45 (12.00) hod. pobyt venku – dle počasí, v této době mohou probíhat kulturní akce 
(11.45) 12.00 - 12.30 hod. příprava na oběd, osobní hygiena, oběd 
12.30 - 13.00 hod.  hygiena, příprava na odpočinek 
13.00 – 14.30 hod. odpolední odpočinek – spánek, pokud dítě neusíná, odpočívá 

při četbě pohádek ½ hod., následují klidové činnosti (skládání, kreslení, 
pracovní listy, prohlížení knih, encyklopedií) 

14.30 – 15.00 hod.  osobní hygiena, svačina 
15.00 – 16.30 hod.  volné činnosti dětí ve třídě nebo na zahradě MŠ 


