
Provoz MŠ 

- provoz MŠ Klubíčko je celodenní od 6,15 do 16,45 hodin   

- mateřská škola má tři třídy, v nichž jsou děti převážně podle věku  

- provozní doba jednotlivých tříd:  

třída Žluté klubíčko:          6,15  -   16,45 hod. 

třída Zelené klubíčko:       7,30  -   15,45 hod. 

třída Modré klubíčko:       7,15  -   15,30 hod.  

Ve třídě Žluté klubíčko začíná provoz v 6,15 hodin a končí v 16.45 hodin.  

Zákonní zástupci předávají dítě pedagogickému pracovníkovi MŠ nejpozději do 8.15 hodin. Po této 

době je MŠ z bezpečnostních důvodů uzavřena. Vstup je možný pouze po zazvonění u vchodových 

dveří. Dítě musí být učitelce předáno osobně. 

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím 

základním denním režimu:  

Režim dne:  

6:15 -  8:15   doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání pedagogickým pracovníkům k 

předškolnímu vzdělávání, děti již přítomné v mateřské škole vykonávají volně spontánní aktivity, 

volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a 

zájmovou činnost  

8:15 - 9:45    denní cvičení, řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich 

citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se 

zaměřením jednotlivých tříd  

9:45 -11:45   osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku, pobyt dětí venku, při kterém probíhají 

řízené činnosti a aktivity, zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na citový, rozumový a tělesný 

rozvoj, prováděné podle školního rámcového programu a v souladu se zaměřením jednotlivých tříd    

s důrazem na pohybové aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem          

(v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy)  

11:45 -12:15 oběd a osobní hygiena dětí  

12:15 -13:45  spánek/relaxace dětí respektující jejich rozdílné ind. potřeby,  individuální práce s dětmi 

s nižší potřebou spánku  

14:00 -16,45 osobní hygiena, odpolední svačina, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě 

pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí 

zákonnými zástupci. 


