
            ORGANIZACE  DNE  NA MŠ 

 

Slapy:   účinnost 1. 9. 2022 

Školní rok  2022 - 2023 

 

Provoz MŠ  Po – Pá 6.30 – 16.30 

          

Do naší MŠ děti přicházejí v 6.30 hod, zde si 

hrají, používají Montessori aktivity a konají 

činnosti dle svých zájmů a potřeb. Většina dětí 

se sejde do 8.00 hod v přízemí MŠ. 

Jedna třída, ve které jsou věkově smíšené děti, 

odchází do podkroví. Zde se děti samy 

obsluhují pod dozorem učitelky a učitele 

a berou si svačinu do 8.30 hod. Po skončení 

svačiny se scházejí děti na elipse, sdělují si své 

zážitky a probírají program, který bude 

probíhat v ten den do 9.30 hod. Dvouleté děti 

se scházejí po domluvě s rodiči do 8. hodiny 

v přízemí MŠ, kde je druhá věkově smíšená 

třída. Děti se zde učí obsluze svačiny a pitného 

režimu. Klade se důraz na sebeobsluhu. 

Po skončení svačiny v 8.30 hod se děti věnují 

do 9.30 hod montessori aktivitám a programu, 

který je pro ně připravený dle plánu výchovně 



vzdělávací práce. Plán vychází z Rámcového 

programu a je obohacen o prvky Montessori 

systému. Při jeho plnění u obou tříd se přihlíží 

k individuálním potřebám a schopnostem dětí. 

 

Každý den podle přízně počasí chodí děti 

na dopolední vycházku od 9.00 - 10.50 

(oddělení MYŠKY) a od 9.30 – 11.20 

(oddělení KOČIČKY) nebo navštěvují nově 

vybudovanou školní zahradu s dětským 

hřištěm. 

Při pobytu venku je dán dětem prostor 

k pohybovému vyžití, pozorování, vnímání 

přírody a okolního prostředí. 

Vzhledem k zvýšenému provozu nákladních 

aut z kamenolomu ve Hnojné Lhotce se 

před školou upravují pravidla dozoru 

nad dětmi na vycházce mateřské školy. 

S dětmi jsou na elipse dvakrát do měsíce 

opakována pravidla o bezpečnosti především 

k silničnímu provozu.  

Návrat z vycházky je v 10.50 hod pro mladší 

děti z oddělení MYŠEK a oběd je pro ně 

připraven v 11 hodin. Návrat dětí z oddělení 

KOČIČEK je v 11.20. Oběd probíhá na dvě 



etapy. Děti, které jdou spát, obědvají v 11.00. 

Poté odchází do třídy v podkroví a připravují 

se na odpolední odpočinek. Druhá skupina 

dětí, které jdou po obědě domů, obědvá 

v  11.30. Oběd se pro ně vydává od 11.30 –

12.00 hod. Do 12.00 hodin je nutné, aby si 

rodiče vyzvedli děti, které nespí a chodí 

po obědě domů. Třída Myšek a Kočiček bez 

předškoláků jde po obědě odpočívat na lehátka 

do podkroví MŠ, kde děti relaxují 

a poslouchají pohádku do 12.30 hod. Děti, 

které potřebují spánek delší, zůstávají spát dle 

vlastních potřeb. (do 14.00) Po obědě se 

předškoláci věnují v podkroví 20 minut 

předškoláckým aktivitám (předčtenářské 

dovednosti, matematické představy, logopedie 

a grafomotorika). Tyto aktivity probíhají v MŠ  

v podkroví. Po skončení předškoláci  relaxují 

30 minut na lehátkách, nebo poslouchají 

pohádku. Po odpočinku následuje volná 

klidová činnost, hry a aktivity, popřípadě děti 

navštěvují kroužky v MŠ.  

Od 14.00 – 14.30 se podává svačina pro obě 

třídy v přízemí MŠ. Po jejím skončení se děti 

věnují montessori aktivitám, které probíhají 



do 16.30 hod. Aktivity a hry si vybírají dle 

svého uvážení a mohou pracovat a tvořit 

v malé dílničce. 

Při pěkném počasí je k odpoledním hrám 

využit pobyt na školní zahradě, kde může 

probíhat i svačina. V 16.30 hod se všichni 

rozcházejí domů.    

 

Poznámka: Hodinový blok povinný pro 

předškoláky začíná v 8.00 – 12.00 hod. 

 

 

    



  DENNÍ  ŘÁD  MATEŘSKÁ ŠKOLA  

SLAPY: 

 

 

I. Třída KOČIČKY (podkroví) 

 

8.15 - 9.30 elipsa, montessori aktivity, 

dopolední svačina 

 

9.30 - 11.20 vycházka nebo pobyt na školní 

zahradě                        

 

11.30 – 12.00 oběd 

 

12.00 - 12.30  předškoláci 

 

12.30 -13.00. odpočinek, relaxace 

na lehátkách 

 

13.00 – 14.00        montessori aktivity, činnost 

dle zájmu dětí 

 

     14.00 - 14.30   odpolední svačina  

 



14.30 - 16.15 hry dle volby dětí, volná 

činnost, dílna (věkově 

smíšený kolektiv dětí) 



 

II. Třída MYŠKY (přízemí) 

 

6.35 – 8.00  příchod dětí do MŠ 

 

8.15 - 9.00 elipsa, montessori aktivity, 

dopolední svačina 

 

9.00 – 10.50 vycházka nebo pobyt na 

školní zahradě 

 

     11.00 -11.50  oběd 

 

12.00 - 14.00        odpočinek dvouletých dětí 

 

     12.00 - 13.00  odpočinek, relaxace na 

lehátkách 

 

13.00 – 13.40 montessori aktivity, činnost 

dle zájmu dětí 

 

14.00 - 14.30   odpolední svačina 

 

14.30 -16.15          hry dle volby dětí, volná 

činnost, dílna (věkově smíšený kolektiv dětí)                                                                                                        



  


