
PRŮBĚH DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE,  

VE TŘÍDĚ S PRVKY PROGRAMU 

 ZAČÍT SPOLU 

Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si vyberou činnosti nebo hru v některém z center aktivit. Je 

to doba pro volnou hru dětí. Rodiče mohou zůstat se svým dítětem ve třídě (nejen po dobu adaptace 

dítěte na nové prostředí). 

Obvykle mezi 8 a 9 hodinou mají děti připravenou svačinu. Tu si mohou brát průběžně. Děti jsou 

vedeny k samostatnosti a sebeobsluze. Děti si např. nalévají nápoj podle svého výběru, mažou si samy 

pomazánku na chléb či pečivo atp. Opět zde neplatí jednotný postup. V některých MŠ začít spolu 

svačí děti společně v okamžiku, kdy se všichni sejdou, někde mají děti možnost najíst se průběžně. 

Děti, které přicházejí do školky brzy ráno, obvykle využívají dřívějšího času ke stolování. V obou 

případech platí, že děti do jídla nenutíme, snažíme se o co největší samostatnost dětí v sebeobsluze, 

motivujeme děti k ochutnávání např. pro ně neznámých jídel, děti mají možnost výběru. 

Po svačině se děti postupně scházejí v ranním kruhu. To je místo pro společné setkávání, sdílení, 

seznámení se s tím, co děti v daném dni čeká, pro udržování určitých rituálů (vzájemné pozdravení, 

přání, oslavy, hraní her atp). Ranní kruh poskytuje rovněž prostor pro motivaci k tématu, o kterém si 

děti v daném období povídají. Učitel může v tomto čase velmi snadno zjistit, co všechno už děti o 

daném tématu vědí, co by je dále zajímalo, co by se chtěly dozvědět. Děti zde také přicházejí se svými 

návrhy témat, které by je zajímaly a společně s učitelem plánují činnosti do center aktivit. Děti se zde 

též učí naslouchat jeden druhému, dodržovat společně domluvená pravidla, vyjadřovat své pocity, 

názory atp.  

Místo pro společné setkávání je situováno v prostoru třídy tak, aby děti dobře viděly na nástěnku s 

denním programem. Zde jsou např. informace o tom, ve kterých centrech aktivit jsou dnes pro děti 

připravené úkoly a činnosti, je zde kalendář, který slouží k orientaci v čase. 

Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravidla. Na jejich vytváření se podílí samy děti. Text je 

formulován jednoduše, pozitivním jazykem, bývá doprovázen obrázkem, aby mu děti i v psané formě 

porozuměly. Pravidla bývají postupně doplňována, vždy je rozhodující, aby byla navrhována 

samotnými dětmi, které pravidla samy formulují svým jazykem. Díky tomu, že děti vytvářejí pravidla 

společně s učitelem, cítí se za jejich dodržování mnohem odpovědnější a jsou více respektovány k 

jejich respektování. 

Když se děti seznámí s programem dne a nabídkou jednotlivých činností v centrech aktivit, vezmou 

si svoji značku a připevní svůj symbol (fotografie, jméno, značka) k centru aktivity, které si samy 

zvolily. U každého centra je vždy vyznačeno (číslem, symbolem čísla, červenou či zelenou barvou 

atp.), kolik dětí může v daném centru aktivity být. Obvykle v každém centru pracuje 2-6 dětí. Děti si 

volí centra každý den. V některých MŠ umisťují děti svou kartičku rovnou ve vybraném centru 

aktivity, v jiných MŠ zaznamenají děti svoji volbu přímo na centrální informační tabuli. 

 


