
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DENNÍ PROGRAM 
 

Mateřská škola Na Kopečku je školkou, která poskytuje dětem všestranný rozvoj.  Každý den 
se snažíme o vyvážený poměr činností různého zaměření - pohybové činnosti a hry, hudební 
činnosti, výtvarné tvoření, seznamování se světem okolo nás, vždy odvozené od aktuálního 
tématu a zájmu dětí.  Pravidelně probíhá výuka anglického jazyka, kde se děti hravou formou 
(pomocí říkadel, písní, maňásků a her) seznamují s anglickým jazykem. Záměrem výuky 
anglického jazyka je seznamovat děti se základy jazyka tak, aby se pro ně postupem času 
stalo jeho užívání přirozenou schopností. 
 
7:00-8:30   Příchod dětí do školky 
12:00-12:30   Vyzvedávaní dětí po obědě 
14:30-17:00   Vyzvedávání dětí po odpočinku 
 
Vážení rodiče, předem velmi děkujeme za spolupráci při dodržování časů výše určených. 
 
7:00-8:30  

 spontánní aktivity 

 volná hra dětí dle vlastního přání 

 tematické námětové hry 

 individuální nebo skupinové výtvarné a pracovní činnosti dle tematického plánu 
daného týdne (rozvoj jemné motoriky) 

 
8:30-9:00  

 ranní komunikační kruh (přivítání do nového dne, seznámení dětí s plánem dne, 
sdílení pocitů a názorů dětí) 

 ranní cvičení, pohybová hra (rozvoj hrubé motoriky a prostorové orientace, 
koordinace pohybu) 

 
9:00-9:30  

 stolování, svačina, hygiena 



 
9:30-10:00  

 výchovně vzdělávací činnosti (rozvoj předmatematických představ, předčtenářské 
gramotnosti, grafomotoriky) 

 didakticky cílené činnosti 

 logopedické chvilky (rozvoj jazykových dovedností) 

 seznamování s anglickým jazykem (úterý a čtvrtek) 

 hudební činnosti) rytmus, tempo, melodie, pamětní teorie) 
 
10:00-11:30  

 příprava na pobyt venku (hygiena, rozvoj sebeobslužných dovedností při převlékání 
dětí) 

 pobyt venku (hry na zahradě, vycházka do přírody nebo za zvířátky, do Altamiry, do 
zámeckého parku, do Obory a na okolní dětská hřiště) 

 
11:30-12:15  

 stolování, oběd, hygiena 

 volná hra 
 
12:15-13:45 

 příprava na odpočinek (zubní hygiena, převlékání) 

 odpočinek (četba a poslech pohádek, poslech relaxační hudby) 

 náhradní aktivity pro nespavé děti (klidové aktivity dle přání dětí, vzdělávací činnost 
řízená pedagogem) 

 
13:45-14:30  

 postupné vstávání dětí 

 sebeobslužné činnosti (převlékání) 

 pohybová aktivita 

 příprava na svačinu (hygiena, stolování) 

 odpolední svačina 
 
14:30-17:00  

 spontánní aktivity 

 opakovací individuální nebo skupinové vzdělávací činnosti řízené pedagogem 

 pobyt venku na školní zahradě (v případě vhodného počasí) 

 vyzvedávání dětí 
 
Změny 

 vliv počasí 

 akce školy 
 


