
PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Podmínky provozu a organizace v mateřské škole: 

 

Třída mateřské školy Klášterní 2 - Pampeliška je škola: 

 s celodenním provozem a to v době od 7.00 do 16.15 hodin. 

 je jednotřídní, heterogenní, naplňuje se do počtu 24 dětí, při povolení výjimky 

zřizovatelem do 25 dětí. 

 

Třída mateřské školy Konice 119 je škola: 

 s celodenním provozem a to v době od 7.00 do 16.00 hodin. 

 je jednotřídní, heterogenní, naplňuje se do počtu 22 dětí. 

 

V měsíci červenci a srpnu může ředitel školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz 

omezit nebo přerušit a to z důvodů předpokládaného nízkého počtu dětí, z důvodu stavebních 

úprav apod. 

 

 

Provoz MŠ Pampeliška od 7:00 do 16:15 hodin  

Režim dne 

Režim dne je přizpůsoben tempu dětí a jejich momentálním potřebám. Organizace dne dává 

dětem pocit řádu a bezpečí, ale zároveň vychází a respektuje potřeby předškolního dítěte.  

7.00 – 8.30  Příchod dětí do mateřské školy, ranní přivítání, ranní hry dle volby a přání dětí, 

pohybové aktivity, zájmová činnost, práce na interaktivní tabuli (IT), ekologie, 

tvořivé činnosti ve skupinkách, rozhovory, individuální a skupinové práce. 

8.45 – 9.15 Hygiena, dopolední svačina.  

9.15 – 9.45 Aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, činnosti skupinové či frontální, 

práce s IT, aktivity zaměřené podle školního vzdělávacího programu. 

9.45 – 11.45  Příprava na pobyt venku. Pobyt na zahradě MŠ a sportovištích ZŠ – kde probíhá 

volná a řízená hra. 

Vycházky do přírody, parku, procházky kolem údolí řeky Dyje- pozorování 

přírody. 

Při nepřízni počasí probíhají spontánní a řízené aktivity v mateřské škole, 

popřípadě v tělocvičně.  

11.45 – 12.15  Oběd, osobní hygiena.  

12.15 – 14.00  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné individuální potřeby spánku. 

Nespícím dětem jsou po krátkém odpočinku nabídnuty klidové činnosti a 

aktivity ve třídě.  

14.00 – 14.30  Převlékání, hygiena, odpolední svačina.  

14.30 – 16.15  Odpolední zájmové činnosti dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní 

zahradě.  

 Denní organizační řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální 

změny nebo aktuálně změněné potřeby dětí (v případě výletů, exkurzí, 

divadelních představení, besídek, tvoření, olympiád apod.).  

 



 

 

Provoz MŠ Konice od 7:00 do 16:00 hodin:  

Režim dne 

Režim dne je přizpůsoben tempu dětí a jejich momentálním potřebám. Organizace dne dává 

dětem pocit řádu a bezpečí, ale zároveň vychází a respektuje potřeby předškolního dítěte.  

7.00 – 8.15  Příchod dětí do mateřské školy, ranní přivítání, ranní hry dle volby a přání dětí, 

pohybové aktivity, zájmová činnost, práce na interaktivní tabuli (IT), ekologie, 

tvořivé činnosti ve skupinkách, rozhovory, individuální a skupinové práce. 

8.15 – 8.45  Hygiena, dopolední svačina.  

8.45 – 9.15  Aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky, činnosti skupinové či frontální, 

práce s IT, aktivity zaměřené podle školního vzdělávacího programu.  

9.15 – 11.15  Příprava na pobyt venku. Pobyt na zahradě MŠ – kde probíhá volná a řízená hra.  

Vycházky do přírody, Národního parku Podyjí - pozorování přírody. 

Při nepřízni počasí probíhají spontánní a řízené aktivity v mateřské škole. 

11.15 – 12.00  Oběd, osobní hygiena.  

12.00 – 13.45  Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné individuální potřeby spánku. 

Nespícím dětem jsou po krátkém odpočinku nabídnuty klidové činnosti a 

aktivity ve třídě.  

 13.45 – 14.15  Převlékání, hygiena, odpolední svačina.  

14.15 – 16.00  Odpolední zájmové činnosti dětí, v případě pěkného počasí pobyt na školní 

zahradě.  

 Denní organizační řád je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální 

změny nebo aktuálně změněné potřeby dětí (v případě výletů, exkurzí, 

divadelních představení, besídek, tvoření, olympiád apod.).  

 


