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ORGANIZACE DNE

Scházení dětí:

V 6, 30 hod. začíná každodenní provoz MŠ. Hlavní vchodové dveře zůstávají zavřené. 
Rodič, příp. jiný příchozí, zazvoní na zvonek příslušné třídy, kanceláře, kuchyně. Po 
identifikaci příchozího otevře dveře učitelka, školnice, uklízečka nebo kuchařka. Rodiče
a děti, případně ostatní návštěvníci, jsou poučeni o bezpečnosti a nejsou oprávněni nikomu 
svévolně do budovy MŠ umožnit vstup.
Děti se scházejí od 6, 30 hod. ve třídě Motýlků, odkud si je odvádí učitelky nastupující směnu 
do svých příslušných tříd.
V 8, 30 hod. školnice dohlédne na uzavření vchodu pro rodiče s dětmi. Pozdější příchody 
nebo odchody akceptujeme po předešlé domluvě s rodiči, kdy jim vždy vyhovíme.

Hygiena – přesnídávky:

Během celého dne dětem nabízíme čaj, nebo vodu.
V 8, 30 hod. školnice provede přehled o počtu stravujících se dětí.
V 9, 00 hod. připraví kuchařka vozík s jídlem do každé třídy.
Učitelky dohlížejí na bezpečnost dětí, kontrolují správné provádění hygieny a sebeobsluhy.
Vedou děti k samostatnosti, ale mají o všech dětech přehled (BEZPEČNOST 
V UMÝVÁRNĚ).
Po přesnídávce školnice utře stolečky a dohlédne na děti, když ji o to učitelka požádá, 
z důvodu vlastní potřeby (WC, hygiena).
Po jídle se děti vracejí  ke hře, učitelka provádí plánované činnosti, chvilky soustředění, 
individuální práci s dětmi, apod., při vhodném počasí možno též při pobytu venku..

Příprava na pobyt venku:

Při vhodném počasí využíváme školní zahradu. Ke klidným činnostem – výtvarným, 
pracovním, nebo literární chvilce, využíváme zahradní altánek. Ke sportovním činnostem nám 
slouží také areál místního hřiště. Vycházkami poznáváme přírodu, Bosonohy a jeho okolí. 
Učitelky dodržují dobu určenou k pobytu venku.
Před pobytem venku učitelky dbají na to, aby byly se děti přiměřeně oblékaly vzhledem 
k počasí a vedou je k dodržování správného POSTUPU SEBEOBSLUHY.  Zbytečně se 
v šatně nezdržují. Při špatném počasí mohou vyjít později, až budou podmínky příznivější. 
Pobyt venku lze uskutečnit i v jinou denní dobu, např. po krátkém odpoledním odpočinku.



Určení doby k pobytu venku a doby obědu:

9, 40   -  11,40 děti třídy Motýlků  ................oběd od: 11,55  hod. 
           -  11,40                 Berušek.................... .......     12,05  hod.                                      

      9, 45   -  11,45                 Včeliček...........................     12,10  hod.
 

Organizace oběda:
Po návratu z pobytu venku učitelky dohlíží na sebeobsluhu dětí v šatně a umývárně.
Školnice nebo uklízečka může dle potřeby postupně dohlédnout na děti v šatně či v umývárně 
v případě chvilkové nepřítomnosti učitelky. 
Učitelky dohlíží na kvalitu mytí rukou a přechod dětí z umývárny ke stolečkům.
Dbáme na kulturu stolování. Se staršími dětmi můžeme společně stanovit pravidla chování a 
dodržování zdvořilostních návyků.
Děti do jídla nenutíme, ale dbáme, aby se podle svých možností najedly. Kontrolujeme, aby 
nebyla porušena případná dietní omezení dítěte.
Každé dítě si může jít pro přídavek, učitelka dohlíží na bezpečnost.
Dbáme na upevňování zdvořilostních návyků u dětí.
Po obědě přechází děti do umývárny k hygieně a čištění zubů, posléze na lehátka k přípravě 
na odpolední odpočinek. Děti, které jdou po obědě domů čekají při klidné hře u stolečku na 
příchod rodičů. Vezmou si přichystanou svačinu. 
Školnice, případně uklízečka utřou po obědě stolečky postupně ve třídách.

Doba přípravy na odpočinek a  odpočinek :
12, 45  -  14, 20 hod.
Před ulehnutím si každé dítě připraví židličku, na kterou si odloží oblečení. Ponechává si 
pouze spodní prádlo. Na lehátku si obléká pyžamo, které si vždy v pátek nosí domů k vyprání. 
Na lehátku se chováme tiše, zavřeme žaluzie, pomůžeme děti uložit. Dbáme na úpravu 
lehátka, určíme místo na papučky. Přečtením či poslechem pohádky, zpěvem apod., 
vytváříme pěknou atmosféru před spaním.
Starší děti mají zkrácený odpočinek a mohou se od 13, 30 hodin věnovat klidným hrám u 
stolečku. Mohou se k nim postupně přidávat i děti, které neusnuly. Nesmí však svými 
činnostmi rušit děti, které spí.
Individuální potřebu spánku u menších dětí nutno konzultovat s rodiči.
Po dobu odpočinku učitelka neodchází od dětí, v případě nutnosti požádá o dohled školnici.

Organizace odpoledních činností:
Ve 14, 20 hod. děti vstanou, sundají pyžamka, podle možnosti upraví a uklidí lůžkoviny a 
odchází do umývárny. Respektujeme individuální potřebu spánku a děti násilím nebudíme.
Odpolední svačina probíhá od 14, 30 hod.
Po svačině si děti hrají až do příchodu rodičů. Po ukončení provozu ve třídách Berušek a 
Včeliček předávají učitelky tyto děti do třídy Motýlků. Rodiče mohou pohovořit s učitelkou, 
tyto krátké kontakty jsou vítané pro získávání informací o dítěti, probuzení zájmu a důvěry 
rodičů.
Odpolední provoz končí v 16, 30 hod. ve třídě Motýlků.
V případě, že si rodiče dítě nevyzvednou do 16,30 hod., učitelka kontaktuje telefonicky 
rodiče. Pokud není možné rodiče do 17:00 hodin telefonicky zkontaktovat, kontaktuje OSP0D 
nebo PČR.



Každá učitelka, která končí odpolední službu, vypne elektrospotřebiče, v případě 
nepřítomnosti školnice nebo uklízečky zkontroluje umývárny, zavře okna, uzamkne dveře a 
při odchodu zabezpečí budovu bezpečnostním systémem, jak byla poučena. 
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