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OBVYKLÝ DENNÍ PROGRAM
Neměnná je pouze doba jídla, ostatní činnosti je možné aktuálně upravit.
Příchod dětí do MŠ:
Děti přicházejí do MŠ průběžně již od 6:00 hodin do 8:30 hodin. Podle dohody s rodiči a
potřeb dítěte je možné příchod dětí individuelně domluvit s učitelkami. Dítě přebírá od rodičů
učitelka nebo pracovnice pověřená dohledem nad dětmi. Rodiče mají do MŠ volný přístup při dodržení hygienických opatření (přezutí apod.).
Ranní hry dětí a spontánní činnosti:
Během příchodu si děti mohou hrát řízeně (kolektivně nebo individuelně podle sledovaného
denního cíle) či spontánně dle svého vlastního přání. Hry nenásilně organizuje učitelka a
respektuje požadavky dětí. Předchází konfliktním situacím nebo je spolu s dětmi řeší.
Pohybová činnost dětí:
Pohybové aktivity před dopolední svačinou jsou vhodné a u dětí oblíbené. Učitelka může tuto
složku zařadit kdykoliv během dne, a to i několikrát podle zájmu či pozornosti dětí.
Dopolední svačina:
Je podávána přímo z kuchyně školní jídelny, systém vydávání je samoobslužný. Doba výdeje
dopolední svačiny je stanovena na 8:45 – 9:00 hodin (dle jednotlivých tříd na pavilonech).
Děti se učí sebeobsluze, čistotě při stolování a hygienickým návykům před a po jídle. Dítěti,
které vyžaduje pravidelný zasedací pořádek je tato potřeba umožněna. Každé dítě může tedy
sedět na svém místě.
Řízená a cílená činnost s dětmi:
V době této aktivity pracuje učitelka s dětmi podle závazných materiálů a vzdělávacích
programů školy. Metody práce a organizaci zvažuje podle svých dosavadních zkušeností či
odborných znalostí. Cíleně pozoruje děti a hodnotí jejich znalosti a dovednosti. Objektivně o
poznatcích své práce informuje rodiče dětí a písemně zaznamenává dílčí výsledky. Délku
řízených činností přizpůsobuje koncentraci pozornosti nebo zájmu dětí.
Pobyt venku:
Před pobytem venku se děti snaží samostatně obléknout, tím si zdokonalují své sebeobslužné
dovednosti. Obtížnější úkony při oblékání dětem pomáhají učitelky. Pobyt venku je
každodenní, je přizpůsoben kvalitě ovzduší a meteorologické situaci. V případě velmi
nepříznivého, mrazivého či inverzního počasí může být doba pobytu (120 min) zkrácena nebo
zcela zrušena. Rodiče by měli přizpůsobit oděv i obuv dětí aktuálnímu stavu počasí.
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Oběd:
Doba oběda je stanovena provozním řádem školy na 11:45 – 12:00 hodin (dle jednotlivých
tříd na pavilonech). Intervaly mezi jednotlivými jídly nesmějí být delší 3 hodin. Děti si opět
osvojují hygienické a sebeobslužné návyky. Při manipulaci se lžicí a celým příborem si
procvičují jejich správné držení. Jídlo je dětem vydáváno, úklid nádobí je sebeobslužný. Při
výdeji a úklidu oběda pomáhá učitelkám personál školní jídelny.
Odchod dětí z MŠ:
Děti, které nezůstávají v MŠ do odpoledních hodin, odcházejí v době od 12:15 hodin, kdy se
odmyká budova školy do 12:45 hodin. Dobu odchodu dítěte lze individuelně domluvit
s učitelkami.
Odpočinek, relaxace:
Děti se postupně zklidňují a připravují se k odpočinku na lehátku. Převlékají do pyžam a
uléhají ke spánku. Starší děti odpočívají a relaxují v leže. Před odpočinkem si děti denně
poslechnou reprodukovaný text (pohádku, příběh) učitelkou MŠ, pak i audio technikou.
V oblibě je např. relaxační hudba. Délka odpočinku je miminálně 60 minut. Starší děti se poté
mohou, za dohledu učitelky věnovat klidovým aktivitám. Mladší děti se citlivě probouzejí ve
14:00 hodin.
Odpolední svačina:
Je podávána sebeobslužným způsobem po dodržení hygienických požadavků ve 14:15 hodin.
Úklid nádobí si děti zajišťují samostatně na odkládací plochu.
Odpolední aktivity:
Učitelka přizpůsobí aktivity svému záměru, počtu či požadavkům dětí. Při vhodném počasí
může být odpolední činnost realizována i venku v objektu MŠ. Některé děti jsou převáděny na
zájmové vzdělávání. Po skončení zájmového kroužku jsou děti převedeny do třídy se
závěrečným provozem.
Odchod dětí z MŠ:
Děti jsou průběžně předávány pouze rodičům nebo osobám zmocněným k převzetí dítěte.
Děti, které se účastní zájmového vzdělávání, předává rodičům pouze kmenová učitelka školy,
nikoliv lektor zájmového kroužku! Učitelky mohou, podle zájmu zákonných zástupců,
informovat rodiče o průběhu pobytu dítěte v MŠ. Rodiče mají možnost vyjádřit svá přání,
náměty, dotazy či připomínky ústně, ale i písemnou formou. Odchod dětí probíhá do konce
provozní doby školy, a to do 17:00 hodin.
Bc. Simona Prošková – ředitelka školy
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