
DEN VE TŘÍDĚ DEN VE TŘÍDĚ 
ZAČÍT SPOLU ZAČÍT SPOLU 
V MATEŘSKÉ ŠKOLE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Hned při vstupu do třídy čeká děti a jejich 

rodiče obvykle ranní úkol. Ten je zaměřen 
na téma, které ve školce právě probírají.

2. Na ranní úkol mohou děti navázat tím, že si 
vyberou činnosti nebo hru v některém z cen-
ter aktivit. Je to doba též pro volnou hru dětí.

3. Obvykle mezi 8 a 9 hodinou mají děti při-
pravenou svačinu. Tu si mohou brát průběž-
ně. Děti jsou vedeny k samostatnosti a se-
beobsluze. Děti si např. nalévají nápoj podle 
svého výběru, mažou si samy pomazánku 
na chléb či pečivo atp.

4. Po svačině se děti postupně scházejí v 
ranním kruhu. To je místo pro společné se-
tkávání, sdílení, seznámení se s tím, co děti 
v daném dni čeká, pro udržování určitých 
rituálů (zpívání třídní hymny, vzájemné po-
zdravení, přání, oslavy, hraní her atp.).

5. Místo pro společné setkávání je situo-
váno 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 připrave-
né úkoly a činnosti, je zde kalendář, který 
slouží k orientaci v čase, jména a fotky dětí, 
které využívají při dělení do center atp.

6. Nedílnou součástí třídy jsou i třídní pravi-
dla. Na jejich vytváření se podílí samy děti. 
Text je formulován jednoduše, pozitivním 
jazykem, bývá doprovázen obrázkem, aby 
mu děti i v psané formě porozuměly.

7. Když se děti seznámí s programem dne 
a nabídkou jednotlivých činností v centrech 
aktivit, vezmou si svoji značku a připevní 
svůj symbol (fotografi e, jméno, značka) k 
centru aktivity, které si samy zvolily. U ka-
ždého centra je vždy vyznačeno (číslem, 
symbolem čísla, červenou či zelenou barvou 
atp.), kolik dětí může v daném centru aktivi-
ty být. Obvykle v každém centru pracuje 2-6 
dětí. Děti si volí centra každý den.

11. Pokusy a objevy

10. Domácnost

9. Knihy a písmena

8. Ateliér

Nejčastější centra aktivit v MŠ Začít spolu:



15. Drobné a manipulační hry

14. Kostky

13. Dílna

18. Činnosti, které jsou pro děti 
připravené, se vztahují k tématu, na 
kterém děti v daném období pracují.

17. Hudba

16. Dramatické hry/ divadlo

21. Samozřejmostí je propojení probíraného s re-
álným životem i mimo mateřskou školu (exkurze, 
výpravy, besedy…).

20. Při práci v centrech aktivit tedy nastává ve 
třídě situace, v níž se paralelně vedle sebe, a v 
tentýž čas, odehrávají různé činnosti. V každém 
centru aktivit pracuje skupinka dětí na jiném úko-
lu, které spojuje jedno téma, kterým se ve třídě 
po určitou dobu zabývají.

19. V centrech aktivit jsou připravené takové 
úkoly, které děti vedou k objevování, umožňují 
jim spolupracovat, vzájemně si pomáhat, hrát si, 
společně řešit problémy, učit se od sebe navzájem 
atp. Úkoly jsou prakticky zaměřené, děti pracují s 
reálnými materiály a předměty, které jsou k dispo-
zici v každém z center a jsou jim běžně dostupné.

22. Pokud děti samostatně pracují v centrech ak-
tivit, učitel „přechází“ nejčastěji do role pozoro-
vatele a pomocníka. Sleduje, jak se dětem daří, 
poradí tam, kde děti narazí na problém a nevědí, 
jak jej řešit, případně poskytuje individuální po-
moc dětem, které ji potřebují.

26. Po obědě se děti ukládají k odpočinku a 
některé také usnou. Často je tato doba (tak 
jako v jiných MŠ) využívána ke čtení či posle-
chu pohádek. Děti, které nespí, mohou po od-
počinku provozovat tiché činnosti v centrech 
aktivit. Opět za předpokladu dodržení pravi-
dla: „ Hraji si tak, abych nerušil kamarády.“ 
Učitelé mohou v této době pracovat s dětmi 
na individuálních úkolech.

25. Čas oběda je příležitostí nejen k uspokoje-
ní biologických potřeb dětí, zároveň také zna-
mená sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou 
vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Mají 
možnost nabrat si tolik jídla, kolik sní. Každé 
dítě má možnost jíst svým vlastním tempem. 
Děti mohou při jídle konverzovat za předpo-
kladu dodržování pravidla: „Mluvíme, jen 
když nemáme jídlo v puse.“

24. Po hodnotícím kruhu následuje pobyt venku. 
Vycházky bývají často spojené s tématem dne. 
Pobyt na zahradě MŠ slouží k tělovýchovným 
aktivitám, k dalšímu poznávání přírody, pěstitel-
ským činnostem, dramatickým hrám atp.

27. Odpoledne se mohou děti rozhodnout, 
zda budou pracovat (pokračovat) na dané 
téma v centru aktivity nebo si vyberou činnos-
ti podle svého uvážení. Je zde prostor zejmé-
na pro volné hry dětí.

12. Voda a písek

23. Po ukončení činností se všichni opět sejdou, v 
refl ektivním kruhu, kde mohou děti zhodnotit, jak 
se jim dnes pracovalo, co se jim dařilo či nedařilo, 
co je nejvíce zaujalo, kdo jim v práci pomohl nebo 
poradil, co nového se naučily Je zde prostor i pro 
zpětnou vazbu od učitele.


