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DENNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY  
 

Provoz:  MŠ 20   6.00 hod. – 16.30 hod.  

 

Provoz:  MŠ 21   6.00 hod. – 16.30 hod. 

 
Po dohodě s rodiči mohou děti přicházet i odcházet v průběhu dne, pokud to nenarušuje 

vzdělávací činnosti v jednotlivých třídách. 

Rodiče (nebo zákonní zástupci) jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně předat 

učitelce. 

 

6.00 – 9.30 spontánní a pohybové aktivity, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity, 

didakticky zacílené činnosti, individuální, skupinové, frontální, situační a prožitkové učení, 

jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné a hudební činnosti, relaxační chvilky, dechová 

cvičení 

činnosti spontánní i řízené pedagogem jsou vyvážené, střídají se během celého dne, 

spontánní hra je zařazována podle potřeb dětí během celého dne 

 

8.45 jsou činnosti přerušeny hygienou a stolováním  

 

9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, pobyt venku (dle počasí učitelka sama posoudí, zda 

a v jaké časové délce se pobyt venku uskuteční, je-li inverze, silný vítr, mráz pod -10º C  

a náledí, pobyt venku se nekoná), pro pobyt venku je nejvhodnější pobyt na školní zahradě- 

sezónní činnosti, pokud není z hlediska terénu možné školní zahradu využít, chodíme na 

vycházky, kde plníme poznávací programy 

 

11.30 – 12.00 převlékání z pobytu venku, hygiena, oběd  

 

12.00 – 15.15 hygiena, převlékání na odpočinek s možností zařazení náhradních činností 

nespacích aktivit, odpolední svačina, odpolední zájmové činnosti, pohybové aktivity, hry dle 

zájmu dětí, pokračování didakticky individuálních cílených činností, jazykové chvilky, 

dechová cvičení, smyslové hry, dle počasí pobyt venku, zájmové kroužky 

 

DENNÍ ŘÁD je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a aktuální 

potřeby dětí. Spontánní hry se prolínají během celého dne s činnostmi řízenými ve vyváženém 



poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby 

děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly 

svým tempem. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohli dokončit 

nebo později pokračovat. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti, děti mají možnost účastnit se společných akcí v malých, středně velkých i velkých 

skupinách. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu 

uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno. Stejně 

tak i možnost soukromí při osobní hygieně. 

Dětem mladším 3 let je zajištěný nenáročný program zajišťující základní podmínky 

k uspokojování jejich potřeb. 

 

PO CELÝ DEN JE ZAJIŠTĚNÝ DOSTATEČNÝ PITNÝ REŽIM. 

 
DĚTI Z MŠ 21 CHODÍ 1x TÝDNĚ NA POHYBOVÉ AKTIVITY DO TĚLOCVIČNY ZŠ.  

 

 

 

 

Tento denní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2021. 

 

V Olšanech u Prostějova dne 23. 8. 2021 

 

Denní řád zpracovala Bc. Vladislava Švecová, vedoucí učitelka mateřské školy 


