
Organizace dne: Myšičky 
 

07.00 – 09.30 Spontánní, řízené, částečně řízené činnosti, kruh (komunitní, ranní 

nebo diskusní) 

08.30 – 09.00 Hygiena, průběžná svačina 

09.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd, oběd 

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek podle individuálních potřeb dětí, náhradní 

aktivity 

14.00 – 14.30 Po odpoledním odpočinku průběžná svačinka 

14.30 – 16.00 Do odchodu domů spontánní, řízené a částečně řízené činnosti. 

15.30 – 16.15 Výuka angličtiny v úterý a ve čtvrtek v 15.30 h v Myšičkách, ostatní 

děti přechází do třídy Kočičky. Hradí rodiče. 
 

 

   

 

Organizace dne: Sluníčka 

 
07.00 – 09.30 Spontánní, řízené, částečně řízené činnosti, činnosti na interaktivní 

tabuli, kruh (komunitní, ranní nebo diskusní)  

08.30 – 09.00 Hygiena, průběžná svačina 

09.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd, oběd 

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek podle individuálních potřeb dětí, náhradní 

aktivity 

14.00 – 14.30 Po odpoledním odpočinku průběžná svačinka 

14.30 – 16.00 Do odchodu domů spontánní hry, řízené a částečně řízené činnosti 

15.30 -  16.15 Folklórní kroužek každou středu, ostatní děti přechází do třídy 

Žabičky. Hradí rodiče. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizace dne: Žabičky 

 
07.00 – 09.30 Spontánní, řízené, částečně řízené činnosti, činnosti na interaktivní 

tabuli, kruh (komunitní, ranní nebo diskusní)  

08.30 – 09.00 Hygiena, průběžná svačina 

09.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd, oběd 

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek podle individuálních potřeb dětí, náhradní 

aktivity 

14.00 – 14.30 Po odpoledním odpočinku do odchodu domů, průběžná svačina, hry, 

spontánní, řízené a částečně řízené činnosti,  

14.30 – 16.00 Do odchodu domů spontánní hry, řízené a částečně řízené činnosti 

 

 

 

 

 

Organizace dne: Kočičky 

 
06.30 – 07.00 Scházení ve třídě Kočičky 

07.00 – 09.30 Spontánní, řízené, částečně řízené činnosti, činnosti na interaktivní 

tabuli, kruh (komunitní, ranní nebo diskusní) 

08.30 – 09.00 Hygiena, průběžná svačina 

09.30 – 11.30 Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11.30 – 12.00 Hygiena, příprava na oběd, oběd 

12.00 – 14.00 Hygiena, odpočinek podle individuálních potřeb dětí, náhradní 

aktivity 

14.00 – 14.30 Po odpoledním odpočinku průběžná svačinka 

14.30 – 16.00 Do odchodu domů spontánní hry, řízené a částečně řízené činnosti 

16.00 – 16.30                 Rozcházení ve třídě Kočičky 

 

 


