
Režim dne jednotlivých oddělení se po 14ti dnech střídá. 
 

Režim dne – MŠ Ovečky 
 

 
 

  

Režim dne – MŠ Berušky 
 

od do  

7:30  začátek provozu MŠ Berušky 

7:30 8:00 děti se věnují činnostem a hrám dle vlastního výběru 

8:00 10:00 

individuální logopedická intervence , 

hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení 
do řízených činností plánovaných učitelkou v souladu se ŠVP, 

skupinová logopedická intervence 

8:30 09:00 
přesnídávka – během této doby se mohou děti podle potřeby najíst 
(z důvodu plavání každý pátek přesnídávka 8:00 – 8:30) 

10:00 12:00 pobyt venku 

12:00 12:30 
hygiena + oběd  

(z důvodu plavání každý pátek oběd 11:30 – 12:00) 

12:30 13:00 příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů 

13:00 14:30 
odpolední odpočinek – děti, které nespí, se mohou po krátkém odpočinku 
věnovat klidným činnostem 

14:30 15:00 postupné vstávání 

15:00 16:00 

svačina 

skupinová logopedická intervence 
činnosti a hry dle volby dětí – do rozchodu dětí 

16:00  ukončení provozu MŠ 

 

od do  

6:30  začátek provozu MŠ Ovečky 

6:30 7:30 
všechny děti se schází ve třídě „Oveček“  
věnují se činnostem a hrám dle vlastního výběru 

7:30 9:30 

individuální logopedická intervence , 

hry a činnosti dle vlastního výběru v kmenové třídě, postupné zapojení 
do řízených činností plánovaných učitelkou v souladu se ŠVP, 
skupinová logopedická intervence 

8:30 9:00 
přesnídávka – během této doby se mohou děti podle potřeby najíst 
(z důvodu plavání každý pátek přesnídávka 8:00 – 8:30) 

10:00 12:00 pobyt venku 

12:00 12:30 
hygiena + oběd  

(z důvodu plavání každý pátek oběd 11:30 – 12:00) 

12:30 13:00 příprava na odpočinek, děti na dopolední pobyt v MŠ se rozchází domů 

13:00 14:30 
odpolední odpočinek – děti, které nespí, se mohou po krátkém odpočinku 
věnovat klidným činnostem 

14:30 15:00 

svačina 
skupinová logopedická intervence 

činnosti a hry dle volby dětí – do předání dětí do vedlejší třídy 
přechod dětí do vedlejší třídy 

ukončení provozu MŠ - Ovečky 


