
Mateřská škola, Boršice u Blatnice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
Boršice u Blatnice 59 
687 63 Boršice u Blatnice 
IČO: 750 22 575 
Telefon: 572 582 739 
e-mail:  msborsiceub@zkedu.cz                                                                                
 

 

Organizace dne v MŠ 

 

Provoz mateřské školy 6:15 – 16:00 

Od 6:15 do 7:00 jsou všechny děti v jedné třídě, od 7:00 jsou Šikulky a Zvídálci ve svých třídách. 

(Uvedený čas je orientační, stanoví vyučující dle potřeb a počtu dětí.) 

 

ŠIKULKY 

6:15 – 8:00 scházení dětí, spontánní činnosti, prostor pro individuální péči a pedagogickou 

diagnostiku, skupinové výtvarné a pracovní činnosti; společný úklid 

8:00 – 8:30 ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály, 

kalendář, počasí, společné cvičení a pohybové hry 

8:30 – 9:00 hygiena, přesnídávka, hygiena 

9:00 – 9:45 blok vzdělávacích činností, skupinová nebo frontální práce 

9:45 – 11:15 příprava na pobyt venku, pobyt venku  

11:15 – 12:00 příprava ke stolování, oběd 

12:00 – 12:10 hygiena, příprava k odpolednímu odpočinku 

12:10 – 13:45 odpočinek na lehátku 

13:00 -  13:34     děti, které nespí, mohou vstát a věnovat se klidným činnostem ve třídě 

13:45 – 14:10 postupné probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina – mohou probíhat individuálně  

14:30 – 16:00 spontánní hry, dokončování dopoledních didaktických činností, individuální péče, 

pedagogická diagnostika, odcházení dětí 
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ZVÍDÁLCI 

6:15 – 8:00 scházení dětí, spontánní činnosti, prostor pro individuální péči a pedagogickou 

diagnostiku, skupinové výtvarné a pracovní činnosti; společný úklid 

8:00 – 9:00 ranní kruh, povídání a naslouchání si, sdělování dojmů a zážitků, ranní rituály, 

kalendář, počasí, společné cvičení a pohybové hry 

9:00 – 9:30 hygiena, přesnídávka, hygiena 

9:30 – 10:15 blok vzdělávacích činností, skupinová nebo frontální práce 

10:15 – 11:30 příprava na pobyt venku, pobyt venku  

11:45 – 12:15 příprava ke stolování, oběd 

12:15 – 12:25 hygiena, příprava k odpolednímu odpočinku 

12:10 – 13:45 odpočinek na lehátku 

13:00 -  13:34     děti, které nespí, mohou vstát a věnovat se klidným činnostem a pracovním úkolům  

13:45 – 14:10 postupné probouzení dětí, hygiena, odpolední svačina – mohou probíhat individuálně  

14:30 – 16:00 spontánní hry, dokončování dopoledních didaktických činností, individuální péče, 

pedagogická diagnostika, odcházení dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ranní blok: 6:15 –  10:00 

Rodiče předávají děti p. učitelkám, probíhají hry a činnosti podle vlastních přání dětí, skupinová, 

individuální práce, pohybové aktivity, rozcvička, cvičení s náčiním, cvičení koordinace, taneček, vše 

zakončené relaxací, svačina, komunitní kruh, řízené vzdělávací činnosti. 

 

Pobyt venku: 9:30 – 12:00 

Všechny dny se snažíme maximálně využít pro pobyt venku, pobyt na zahradě, vycházky po okolí MŠ 

– do blízkého lesa, na louku, volné hry, pohybové aktivity, výuka bezpečného pohybu (chůze po 

chodníku, přecházení silnice), zážitkové učení – pozorování změn v přírodě a okolí, pojmenování 

rostlin, zvířat a jiné, příprava na oběd. 

 

Odvádění dětí: 

Probíhá v případě vyzvedávání dětí:  před obědem u Šikulek od 11:00, u Zvídálků od 11:30, 

po obědě u Šikulek od 12:00, u Zvídálků od 12:30,  

po spaní od 14:30.    

 

Odpolední blok: 12:30 – 14:30 

Děti odpočívají – ke krásnému snění se čte pohádka, poslouchá klidná hudba. Respektují se rozdílné 

potřeby odpočinku dětí, u starších dětí po pohádce probíhají klidové aktivity, dokončovací práce, 

individuální práce s dětmi. 

 

Odpolední hry: 14:30 – 16:00 

Probíhají volné hry, zájmové činnosti, pohybové aktivity dětí, individuální práce s dětmi, hry a 

činnosti na přání dětí ve třídě, předání dětí rodičům probíhá ve třídě (na zahrádce).  

 

 

Stravování dětí 

 

 1. třída  - Šikulky 2. třída – Zvídálci 

Ranní svačinka 8:30 – 9:00 9:00 – 9:30 

Oběd 11:30 – 12:00 12:00 – 12:30 

Odpolední svačinka 14:30 – 15:00 14:30 – 15:00 

 

Pitný režim: 

Dodržujeme pitný režim, mají možnost během celého dne se sami obsloužit a napít čaje ze svého 

hrníčku dle vlastní potřeby.  

 

Hygiena dětí: 

Děti používají WC dle své potřeby, vedeme děti k dodržování hygienických zásad při mytí rukou a 

také si děti v MŠ čistí zuby.  

 

Denní program je rámcový, aby chod MŠ zůstal dostatečně flexibilní. 


