
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.  
Časové rozvržení denního programu je orientační, závisí na věkové skupině dětí a umožňuje 
učiteli pružně reagovat na neplánované situace, náladu dětí, počasí atd. 
Zájmové kroužky probíhají od pondělí do čtvrtka zpravidla v době od 14.30 do 17.00 hod.  
 
 
7:00-8:30 Příchod dětí 

 spontánní aktivity 

 volná hra dětí dle vlastního přání 

 tematické námětové hry 

 individuální nebo skupinové výtvarné a pracovní činnosti dle tematického plánu 
daného týdne  

 
8:30-8:50 Ranní cvičení 

 zdravotní cvičení, cvičení s prvky jógy, lokomoční cvičení, pohybové hry, dechová 
cvičení, relaxace 

 pohybová aktivita nebo zdravotní cvičení vedené ke správnému držení těla 

 
8:50-9:10 Svačina 

 stolování, svačina, hygiena 
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9:10-9:30 Činnost řízená pedagogem 

 komunitní kruh (ranní rituály, přivítání se do nového dne za účelem rozvoje 
komunikačních a vyjadřovacích schopností) 

 výchovně vzdělávací činnosti  

 didakticky cílené činnosti 

 logopedické chvilky  

 seznamování s anglickým jazykem  

 hudební činnosti 
 
9:30-11:30 Pobyt venku 

 příprava na pobyt  

 podle počasí a ročního období 

 hry na školní zahradě 

 vycházky, výlety, sportovní činnosti a aktivity se zařazením dopravní tematiky a 
ekologie 

 
11:30-12:00 Oběd 

 stolování, oběd, hygiena 
 
12:00-12:30 Vyzvedávání dětí 

 vyzvedávání dětí 

 prostor pro volnou hru dětí 

12:30-14:00 Úklid třídy, příprava na spinkání a odpočinek, spinkání a odpočinek, vstávání, 
příprava na svačinu 

 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) 

 
14:00-14:30 Svačina, hygiena, sebeobslužné dovednosti 

 postupné vstávání dětí 

 sebeobslužné činnosti 

 pohybová aktivita 

 příprava na svačinu (hygiena, stolování) 

 odpolední svačina 
 
14:30-17:00 Vyzvedávání dětí, spontánní činnosti dětí, individuální a skupinové činnosti 
řízené pedagogem  

 spontánní aktivity 

 opakovací individuální nebo skupinové vzdělávací činnosti řízené pedagogem 

 v případě pěkného počasí pobyt venku na školní zahradě  

 vyzvedávání dětí 
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Vážení rodiče, předem velmi děkujeme za spolupráci při dodržování časů výše určených pro: 
 
7:00-8:30   Příchod dětí do školky 
12:00-12:30   Vyzvedávaní dětí po obědě 
14:30-17:00   Vyzvedávání dětí po odpočinku 
 


