
Dodatek č. 4 – Provoz a režim jednotlivých MŠ  

 

MŠ Příčná 227    2 třídy - max. kapacita - 56 dětí 

MŠ Příčná 226    2 třídy - max. kapacita – 56 dětí 

MŠ Masarykova 233    3 třídy - max. kapacita – 71 dětí 

MŠ Cihlářská 156    1 třída - max. kapacita - 25 dětí 

 

Kapacita tříd se může snížit z důvodu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

podle stupně jejich podpůrných opatření a podle počtu dětí dvouletých. 

 

MŠ PŘÍČNÁ 227 (kočka)  

Mateřská škola Příčná má 2 třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku, třídy jsou ovšem 

věkově smíšené. V první třídě jsou děti v rozmezí věku 2,5 let – 4,5 let. Ve druhé třídě jsou 

děti ve věkovém rozmezí 4,5 let – 7 let.  

6:30 - 8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybová 

chvilka 

8:00 (nejpozdější příchod dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání) 

8:30 - 8:45  dopolední svačina 

8:45 - 9:20  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd 

9:20 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 



9:30 -11:30 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:30 -12:30  oběd a osobní hygiena dětí 

12:00 
ukončení pobytu dětí v MŠ, které si plní povinné předškolní 

vzdělávání, dále je pobyt pro tyto děti v MŠ dobrovolný 

12:30 -13:45  

společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

spánku 

13:45 -14:00  odpolední svačina 

14:00 -16:00  

odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŠ PŘÍČNÁ 227 (pejsek)  

Mateřská škola Příčná 226 má 2 třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku, třídy jsou ovšem 

věkově smíšené. Ve třetí třídě jsou děti v rozmezí věku 2,5 let – 4,5 let. Ve čtvrté třídě jsou 

děti ve věkovém rozmezí 4,5 let – 7 let. 

6:00 - 8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybová 

chvilka 

8:00 (nejpozdější příchod dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání) 

8:30 - 8:45  dopolední svačina 

8:45 - 9:20  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd 

9:20 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 

9:30 -11:30 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:30 -12:30  oběd a osobní hygiena dětí 

12:00 
ukončení pobytu dětí v MŠ, které si plní povinné předškolní 

vzdělávání, dále je pobyt pro tyto děti v MŠ dobrovolný 

12:30 -13:45  

společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

spánku 



13:45 -14:00  odpolední svačina 

14:00 -16:00  

odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŠ MASARYKOVA 233 

Mateřská škola Masarykova má 3 třídy, kde jsou děti rozděleny podle věku. V první třídě jsou 

děti v rozmezí  od 2 let – 3,5 let. Ve druhé třídě jsou děti ve věkovém rozmezí 3,5 let – 5,5 let 

a ve třetí třídě jsou děti 5,5 let – 7 let.  

 

 

1. Třída  

6:00 - 8:10  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybová 

chvilka  

8:10 - 8:30  dopolední svačina 

8:30- 9:10  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd 

9:10 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 

9:30 -11:10 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:10 -12:20  oběd a osobní hygiena dětí 

12:30 -13:40  
společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí 

13:40 -14:00  odpolední svačina 



14:00 -16:00  

odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

 

2. Třída  

6:00 - 8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost 

8:15 - 8:45  dopolední svačina 

8:45 - 9:20  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd, pohybová chvilka  

9:20 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 

9:30 -11:15 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:15 -12:30  oběd a osobní hygiena dětí 

12:30 -13:45  

společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

spánku 



13:45 -14:00  odpolední svačina 

14:00 -16:00  

odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

 

3. Třída  

6:00 - 8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybová 

chvilka 

8:00 (nejpozdější příchod dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání) 

8:30 - 8:45  dopolední svačina 

8:45 - 9:20  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd 

9:20 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 

9:30 -11:30 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:30 -12:30  oběd a osobní hygiena dětí 



12:00 
ukončení pobytu dětí v MŠ, které si plní povinné předškolní 

vzdělávání, dále je pobyt pro tyto děti v MŠ dobrovolný 

12:30 -13:45  

společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

spánku 

13:45 -14:00  odpolední svačina 

14:00 -16:00  

odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě příznivého 

počasí mohou probíhat na zahradě mateřské školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MŠ CIHLÁŘSKÁ  156 

Mateřská škola Cihlářská má 1 třídu, kdy se jedná o jedinou smíšenou třídu pro děti zhruba od 

3 let – 6 let.  

6:00 - 8:30  

doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí 

pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, spontánní 

zájmové aktivity, volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými 

pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, pohybová 

chvilka 

8:00 (nejpozdější příchod dětí, které si plní povinné předškolní vzdělávání) 

8:30 - 8:45  dopolední svačina 

8:45 - 9:20  

nepřímo řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle 

školního vzdělávacího programu a v souladu se zaměřením 

jednotlivých tříd 

9:20 - 9:30  osobní hygiena, příprava na pobyt dětí venku 

9:30 -11:30 

pobyt dětí venku, při kterém probíhají cílené činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a 

tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího programu a v 

souladu se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové 

aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem 

(v případě nepříznivého počasí se pobyt venku zkracuje nebo ruší a 

pokračují cílené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání 

dětí ve třídách mateřské školy) 

11:00 -12:00  oběd a osobní hygiena dětí 

12:00 
ukončení pobytu dětí v MŠ, které si plní povinné předškolní 

vzdělávání, dále je pobyt pro tyto děti v MŠ dobrovolný 

12:00 -13:45  

společná četba, poslech mluveného slova, odpočinek dětí respektující 

rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou 

spánku 

13:45 -14:00  odpolední svačina 



14:00 -16:00 
odpolední nepřímo řízené činnosti a aktivity dětí zaměřené především 

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


