
REŽIM DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE BERUŠKA
Provoz mateřské školy je stanoven od 6:30 – do 17:00 hod.

5.1 Organizace dne v     mateřské škole
Od příchodu dětí do MŠ  probíhají individuální a skupinové činnosti dětí, podle zájmu. Při tom je
dbáno  na  soukromí  dětí,  pokud  projeví  potřebu  samostatné  práce,  nebo  pobytu  v klidovém
prostředí  mimo  společné  akce,  je  jim  to  umožněno.  Dětem  v období  adaptace  je  umožněn
individuální režim. 
Denní program zahrnuje základní péči – příjem a propuštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování,
spánek či odpočinek dětí. 
Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních potřeb dětí.
Je nutná  úprava režimu dne pro děti dvouleté, které toho ještě moc nevydrží, rychleji se unaví.
Mají  zvýšenou  potřebu  spánku,  a  proto  je  potřeba  jim  zajistit  klidný  prostor  pro  odpolední
odpočinek, ale také pro veškeré aktivity, jako je stravování a sebeobsluha – oblékání a svlékání dětí
apod. 
 
Organizace dne – I. třída Želvičky
  6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí ve II. třídě Motýlci
  7:00 –   9:30 hod.- hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, 
didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, 
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, logopedická péče
  8:30 –   9:00 hod. - hygiena, svačina
  9:30 – 11:30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:15 hod. -  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:30 hod. - hygiena, odpolední svačina
14:30  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 
15:30 (16:00) – 17:00 hod. - rozcházení dětí ve II. třídě Motýlci

Organizace dne – II. třída Motýlci
 6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí ve II. třídě Motýlci
 7:00 –   9:30 hod.- hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, 
didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, 
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, logopedická péče
  8:30 –   9:00 hod. - hygiena, svačina
  9:30 – 11:30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:15 hod. -  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:30 hod. - hygiena, odpolední svačina
14:30  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 

Organizace dne – III. třída Kuřátka
  6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí ve II. třídě Motýlci
 7:00 – 9:30 hod. - hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní,
didaktické,  pracovní,  hudební,  výtvarné atd.),  individuální,  skupinová i  frontální  práce  s  dětmi,
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, logopedická péče
  8:30 –   9:00 hod. - hygiena, svačina



  9:30 – 11:30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:15 hod. -  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:30 hod. - hygiena, odpolední svačina
14:30  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 
15:30 (16:00) – 17:00 hod. - rozcházení dětí ve II. třídě Motýlci

Organizace dne – IV. třída Broučci
6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí v VI. třídě Soviček (rodiče přejdou chodbou a předají přezuté děti
ze tř. Broučků do tř. Soviček
7:00 –  9:30 hod. - hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní,
didaktické,  pracovní,  hudební,  výtvarné atd.),  individuální, skupinová i  frontální  práce s  dětmi,
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, logopedická péče
  8:45 –   9:00 hod. - hygiena, svačina
  9:30 – 11:30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:30 – 12:15 hod. -  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:00 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:30 hod. - hygiena, odpolední svačina
14:30  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 
15:30 (16:00) – 17:00 hod. - rozcházení dětí v VI. třídě Sovičky

Organizace dne – V. třída Koťátka
6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí v VI. třídě Soviček (rodiče přejdou chodbou a předají přezuté děti
ze tř. Broučků do tř. Soviček
7:00 – 9:40 hod. - hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní,
didaktické,  pracovní,  hudební,  výtvarné atd.),  individuální,  skupinová i  frontální  práce  s  dětmi,
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, příprava dětí na vstup do ZŠ, logopedická péče
  8:45 –   9:00 hod. - hygiena, svačina
  9:40 – 11:40 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 – 12:15 hod. - převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:15 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:15 hod. - hygiena, odpolední svačina
14:15  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 
15:30 (16:00) – 17:00 hod. -  rozcházení dětí v VI. třídě Sovičky

Organizace dne – VI. třída Sovičky
6:30 –   7:00 hod. - scházení dětí v VI. třídě Soviček 
 7:00 – 9:40 hod. - hry a dovednosti dle volby dětí, spontánní činnosti (námětové, konstruktivní,
didaktické,  pracovní,  hudební,  výtvarné atd.),  individuální,  skupinová i  frontální  práce  s  dětmi,
pohybové aktivity, jazyková chvilka, smyslové hry, příprava dětí na vstup do ZŠ, logopedická péče
  8:45 –   9:00 hod. - hygiena, svačina
  9:40 – 11:30 hod. - příprava na pobyt venku, pobyt venku
11:40 – 12:15 hod. -  převlékání, hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek
12:15 – 14:00 hod. - odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby
14:00 – 14:15 hod. - hygiena, odpolední svačina



14:15  –  17:00  hod.  -  spontánní  a  skupinové  hry  dětí,  pokračování  v  započatých  dopoledních
aktivitách, individuální plánované činnosti 

Spojené třídy - pouze v době velké nemocnosti učitelek či dětí, v době prázdnin. 
Informace o odpoledním pobytu dětí na školní zahradě je umístěna na venkovní vstupní bráně,
pomocí obrázku (loga třídy).  

K  zajištění  bezpečnosti  dětí  při  pobytu  mimo  místo,  kde  se  uskutečňuje  vzdělávání,  stanoví
ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednu učitelku připadlo nejvýše 20 dětí
smyslově, tělesně a duševně zdravých starších 3 let z běžných tříd, nebo 15 dětí v případě, že jsou
mezi nimi 2 děti od dvou do tří let. 

Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny.
Je stanovena výjimka u dvouletých děti, které se dříve unaví při pobytu venku,  čímž nemusí být
dodržena  dopolední  doba  pobytu  venku,  která  je  stanovena  zpravidla  2  hodiny  za  příznivých
klimatických podmínek. 

Pobyt venku minimálně od 10.00 hod, do 11.30 hod. podle povětrnostních podmínek.
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobovány okamžité kvalitě
ovzduší.
Důvodem zrušení pobytu venku je mráz pod –10 C, prudký déšť, vichřice, inverze. Vycházky lze
zrušit nebo omezit v případě náledí, mlhy (nebezpečí úrazu) a při silném slunečním záření.
V letních měsících, v  teplých dnech na jaře a na podzim se provoz přizpůsobuje tak,  aby bylo
možné přenést  výchovnou a vzdělávací  činnost do venkovního prostředí  (zahrady a vycházek v
přírodě) v co největším rozsahu, jak v dopoledních i odpoledních hodinách.


