
Organizace a režim dne  

Mateřská škola Šardice, příspěvková organizace, poskytuje předškolní vzdělávání na 

adrese:  Šardice 750 PSČ 69613 

Celodenní provoz MŠ je od 6:00 hod. do 16:00 hod. 

MŠ má v provozu tři třídy: 

Rybičky, Medvídci, Veverky 

Zahájení provozu v 6:00 ve třídě Veverek – děti ze třídy Medvídků a ze třídy Rybiček se zde 

postupně schází do 7.00 hodin. 

Ukončení provozu – Veverky – od 15:30 hod. se děti do této třídy převádějí a rozcházejí se 

z ní.  

Organizace dne – třída Veverky 

6:00 – 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, 

hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 – 11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15 – 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45 – 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15 – 16:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

aktivitách, individuální plánované činnosti 

Organizace dne – třída Medvídci 

6:00 – 7.00 hod.: scházení dětí ve třídě Veverek 

7.00 – 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, 

hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 – 11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15- 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45- 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15- 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

aktivitách, individuální plánované činnosti 

15:30 hod.: přecházení dětí do třídy Veverek, kde v 16:00 hod. končí provoz MŠ 

Organizace dne – třída Rybičky 

6:00 – 7.00 hod.: scházení dětí ve třídě Veverek 

7.00– 9:45 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, 

hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity 

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina 

9:45 – 11:45 hod.: pobyt venku 

11:45 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12:15 – 13:45 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

13:45 – 14:15 hod.: hygiena, odpolední svačina 

14:15 – 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

aktivitách, individuální plánované činnosti 

15:30 hod.: přecházení dětí do třídy Veverek, kde v 16:00 hod. končí provoz MŠ 

 

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí 

jejich potřebám a aktuální situaci. Zachovány zůstávají vždy přiměřené intervaly mezi jídly, 

dostatečný pobyt venku. 

Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, podle programu a aktuálních 

potřeb dětí. 

 

V Šardicích 24. 8. 2022                                               ředitelka MŠ          
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