
DENNÍ REŽIM MŠ BEZRUČOVA 130, 
JABLUNKOV 

6:15 – 8:45 (30) hodin – Volná hra a spontánní činnost 

Scházení dětí probíhá podle potřeb rodičů. V případě potřeby dřívějšího příchodu 
dětí vzhledem k programu jednotlivých tříd jsou rodiče předem informováni pomocí 
letáčku a dveřích třídy či ústně. Po přivítání mají děti možnost využít ve 
spontánních aktivitách vycházejících z  přirozených potřeb a zájmů dětí. Hravé 
činnosti podle volby dětí jsou střídány s didakticky cílenými činnostmi prováděnými 
individuálně, skupinově či s celým kolektivem. S jednotlivci či malými skupinkami 
probíhá individuální řízení fyziologického rozvoje řeči či kolektivní logopedické 
chvilky.  

Tělovýchovné chvilky 

V této době zpravidla zařazujeme ranní cvičení či tělovýchovné chvilky zaměřené 
na zdravotní cviky, dechová a relaxační cvičení, procvičení pohybového aparátu 
drobné pohybové hry – jsou však prováděná i kdykoliv během dne (někdy i při 
pobytu venku), především jako kompenzace klidných činností k  protažení celého 
těla, k navození rušných aktivit, k relaxaci po zátěží, k získání odvahy a obratnosti 
a k podpoře zdravého růstu. Vždy je dbáno na bezpečnost dětí. 

8:45(30) – 9:00 (9:15) hodin – Hygiena, sebeobsluha a stolování 

Tento čas je vyhrazený pro svačinu a hygienu. Děti jsou vedeny k  samostatností 
provádění hygienických a sebe obslužných úkonů, samozřejmě přiměřeně k  jejich 
věku, schopnostem. 

9:00 – 9:45(30) Řízené činnosti – společné činnosti 

Čas vhodný pro didakticky zacílené činnosti. Řízená činnost je 
plánována učitelkou, má stanovený cíl a prostředky, vychází z obsahu 
ŠVP. Učitelka činnosti vhodně přizpůsobí potřebám dětí či činnostem ve 
třídě probíhající. Někdy probíhají skupinově, podle programu třídy 
(záměrné i spontánní učení), jindy kolektivně, ale individuálně 
(individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, řízení 
fyziologického rozvoje řeči, jazykové chvilky). Podle typu probíhají 
řízené činnosti v  jednotlivých třídách již od rána a v  této době 
pokračují, nebo jsou vedeny jako skupinová práce – děti jsou vedeny 
k týmové spolupráci především u nejstarší věkové skupiny, nebo jde o 
didakticky zacílené činnosti s celým kolektivem.  



9:45 (30) – 11:45 (30) – Pobyt venku 

Každý den jsou děti přibližně 2 hodiny na čerstvém vzduch – přizpůsobujeme se 
počasí. Využíváme prostornou školní zahradu s  různými koutky ke hře, domečky, 
pískovišti, průlezkami, přenosným tělovýchovným náčiním, koloběžek. Pobyt na 
školní zahradě je doporučen vedením školy minimálně 3 x týdně,(rozpis pobytu), 
v  ostatních případech využíváme vycházky do okolí MŠ k  obohacení poznávání a 
rekreaci dětí, vycházky do parků, lesa, místní sportoviště u ZŠ. V případě vhodného 
počasí je pobyt na školní zahradě uskutečňován i v odpoledních hodinách.  

11:45(30) – 12:15(12:00) – Společné stolování, hygiena 

V  této době probíhá oběd, hygiena – ke stolování využíváme individuálních 
schopností a možností dětí v roli hospodáře. Děti vedeme ke správnému životnímu 
stylu celý den, včetně slušného stolování. Děti nejsou do jídla nuceny, snažíme se 
však děti maximálně motivovat a jít jim příkladem. V průběhu dne je zajištěn pitný 
režim – čistá pitná voda, čaje, ochucená voda, ředěný džus… 

12:15(12:00) – 13:45 (14:00) – Odpočinek a spánek dětí 

Po dopoledních činnostech a obědě zajišťujeme dětem vhodný odpočinek a 
relaxaci. Všechny děti se uloží na lehátko a k odpočinku poslouchají čtení učitelky, 
pohádky z CD. 

Individuální práce  

V  době, kdy některé děti již neodpočívají (ale i při ranních či odpoledních 
činnostech) se může učitelka dětem individuálně věnovat. Individuální práce je 
prováděna s  dětmi, které potřebují procvičit některou dovednost předškolního 
vzdělávání potřebnou pro bez problémový vstup do základní školy. 

13:45 (14:00) – 14:15(14:30) – hygiena, sebeobsluha, svačin: 

Hygiena, svačina – stejně jako dopoledne. 

14:00 (14:15) – 16:00 Volná hra a spontánní činnost 

Děti mají možnost provozovat odpolední zájmové činnosti – hry podle vlastních 
zájmů dítěte či didakticky cílené činnosti k  procvičování básniček, písniček, 
pohybových her, prohlížení knih apod. V případě pěkného počasí využíváme pobytu 
venku k relaxaci, pohybovému vyžití, volné hře dětí. Děti vedeme k tomu, aby byly 
k  sobě slušné, ohleduplné, kamarádské, dokázaly si poradit, pomoci, požádali o 
hračku a uklidili ji. Před odchodem se musí rozloučit s učitelkou, a to kromě zásad 
slušného chování i z bezpečnostních důvodů.  



Komunikace mezi školou a rodinou   

Rodiče mohou vejít do třídy a podívat se, co dělá jejich dítě. Ke krátkému 
rozhovoru s učitelkou je vhodný čas při ranním či odpoledním předávání dítěte, na 
předpokládaný delší rozhovor s  učitelkou je vhodné domluvit si společně termín 
návštěvy.  

Časové uspořádání dne je pouze orientační, slouží především pro správnou 
organizaci dne v MŠ (důležité je dodržet čas pro výdej stravy a 2 hodiny pobytu 
venku v dopoledních hodinách). 

V Jablunkově 1. 9. 2022  

Bc. Nieslaniková Ilona             

ředitelka MŠ Jablunkov


