
 

 

 

     Průběh dne v MŠ Kostička 

 

 

6-8 hod. - scházení dětí v MŠ, hry dle volby dětí 

 

8-9 hod. - individuální činnosti s dětmi, rozhovory, vyprávění 

                cvičení pro zdraví - jógové prvky, správné držení těla,  

                posilovací a protahovací cviky, pohybové hry 

                v případě příznivého počasí může být na zahradě 

 

9-10 hod. - svačina a řízené skupinové či individuální činnosti  

                  (z obl. hudební, výtvarné, poznávací, pohybové,                                  

                  pracovní, atd.) 

 

 

10 - 12 hod. -  pobyt venku - hry na škol. zahradě, vycházky do okolí  

                                         školky - pozorování přírody, města 

 

 

12 hod. - příprava na oběd, oběd, hygiena - čištění zoubků 

 

 

12: 40 - 14: 30 hod. - odpolední odpočinek, četba pohádky, prohlížení   

                                 knih 

 

14:30 – 15 hod. - vstávání, hygiena, pomoc dětí při úklidu lůžkovin 

                        - protažení těla - pohybové a taneční hry 

 

15 hod. - 17 hod. - svačina, hry dle přání dětí, individuální činnosti s  

                             učitelkou, při teplém počasí hry na školní zahradě 

 

15:30 - 17 hod. - možnost návštěvy kroužků v MŠ 

 
 



 

 

 

Příchody a odchody dětí, omlouvání nepřítomnosti dítěte 
 

 

Příchod dětí do MŠ od 6 do 8 hodin ráno (přejí-li si rodiče jinak, je  

nutné se vždy předem domluvit s paní učitelkou ve třídě). 

 

Vzhledem k tomu, že do školky bude strava dovážena z Lysé, je nutné  

ráno do 7:45 hod. firmě Eurest nahlásit stravu všech dětí na celý den. 

Proto potřebujeme vědět do 7:40 hod., jak přijde které dítě do 

školky či ne a jestli bude v MŠ celý den, či odejde po obědě. 

 

Tak i když s dítětem přijdete do školky až v 8 hod., předem nás prosím 

informujte, jestli dítě do MŠ přijde a kdy půjde domů - telefonicky, nebo 

osobně předchozí den. V případě, že dítě přijde do 7:40, nemusíte nic 

sdělovat, budeme s dítětem počítat automaticky na celý den. Když dítě 

nebude předem omluveno (nahlásíme mu stravu na celý den, rodiče si 

mohou pro stravu v poledne přijít). 

 

Odchod dětí z MŠ - po obědě mezi 12:30 -13:00 hod. (nechoďte prosím 

dříve ani později, narušili byste dětem průběh oběda, či odpoledního 

odpočinku). Jestli potřebujete dítě vyzvednout z MŠ v jiném čase, vždy 

se předem domluvte s paní učitelkou ve třídě. 

Odchod dětí z MŠ odpoledne po 15 :15 hodině, aby se děti stihly v klidu 

nasvačit (opět v případě dřívějšího odchodu ze školky se vždy domluvte s 

paní učitelkou.  

Našim krédem je, že chceme maximálně vyjít vstříc dětem i rodičům, 

pokud to jde, tak ve všem, ale NUTNÁ JE VŽDY PŘEDCHOZÍ DOMLUVA! 

 

Omlouvání dětí je možné osobně či prostřednictvím mobilního telefonu. 

Telefon do MŠ je:  724 354 534  

Jedná se o mobilní telefon, proto lze omlouvat děti prostřednictvím SMS 

zpráv. Vždy je nutné ve zprávě uvést celé jméno dítěte a barvu třídy, 

kterou navštěvuje. Na telefon se dovoláte mezi 7 hod. ranní a 17 hod. 

odpolední, jinak pište SMS. 


