
Povinné předškolní vzdělávání je v režimu dne stanoveno od 8:00 hodin do 12:00 hodin. 
 

MŠ Sluníčko Přívory 1 

06.30 – 08.15 

08.15 – 09.15 

 

09:15 – 09:45 

 

 

 

 

09.45 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.00 

příchod dětí, spontánní hry, námětové a tvořivé hry a činnosti podle volby a přání dětí 

- ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence nesprávného držení těla) 

hygiena, přesnídávka 

- didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně 

- individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- jazykové chvilky, řečové aktivity 

- smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti 

s časovou diferenciací věkových skupin dětí 

příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na povětrnostních podmínkách) 

hygiena, oběd 

hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti  

hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle 

věku a potřeb dětí s možností klidových činností) 

hygiena, svačina 

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s 

individuální péčí zaměřené k opakování a zájmy dětí 

 

V MŠ Sluníčko Přívory 1 jsou z důvodu zajištění dostatečného prostoru didakticky zacílené činnosti a další 

řízené aktivity prováděny v dělených skupinách s využitím herny v přízemí i v prvním patře. 
 

MŠ Palouček Přívory 2 

06.30 – 08.15 

08.15 – 09.45 

 

 

 

 

 

 

09.45 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.15 

příchod dětí, spontánní hry, námětové, tvořivé hry a činnosti podle volby a přání dětí 

- ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence nesprávného držení těla) 

- hygiena, přesnídávka 

- didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně 

- individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- jazykové chvilky, řečové aktivity 

- smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti 

s časovou diferenciací věkových skupin dětí 

příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na povětrnostních podmínkách) 

hygiena, oběd 

hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle 

věku a potřeb dětí s možností klidových činností) 

hygiena, svačina 

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her s 

individuální péčí zaměřené k opakování a na zájmy dětí 

 

MŠ Čtyřlístek Všetaty 

06.30 – 08.15 

08.15 – 09.45 

 

 

 

 

 

 

09.45 – 12.00 

12.00 – 12.30 

12.30 – 14.00 

 

14.00 – 14.30 

14.30 – 16.30 

příchod dětí, spontánní hry, námětové, tvořivé hry a činnosti podle volby a přání dětí 

- ranní cvičení (dechová rehabilitační péče, jóga, prevence nesprávného držení těla) 

- hygiena, přesnídávka 

- didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně 

- individuální péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

- jazykové chvilky, řečové aktivity 

- smyslové hry a grafické, tvořivé, praktické činnosti 

s časovou diferenciací věkových skupin dětí 

příprava na pobyt venku, pobyt venku (v závislosti na povětrnostních podmínkách) 

hygiena, oběd 

hygiena, příprava na odpočinek, odpočinek, klidové činnosti (odpočinek diferencován podle 

věku a potřeb dětí s možností klidových činností) 

hygiena, svačina 

odpolední zájmové činnosti dětí, hry dle zájmu dětí, pokračování didakticky cílených her  

s individuální péčí, zaměřené k opakování a na zájmy dětí 

 


