
Plánované akce v průběhu 2. pololetí školního roku 2018 – 2019 
 

Leden:   
 

24. 1. (čt) – „Zimní pohádka“ v MŠ  - hrazeno z příspěvku na kulturu 
  
Únor:   
 

1. 2.(pá) - pololetní prázdniny, omezený provoz MŠ 

7. 2. – „Rytmická šou“ – hud. pořad pro děti v MŠ, hrazeno z příspěvku na kulturu 

 11. -17. 2. - jarní prázdniny, provoz pouze v hlavní budově MŠ 

 18. 2. – návštěva výstavy ve střelickém muzeu 

28. 2. – maškarní karneval v MŠ 

 
Březen: 
 
   5. 3. – sférické kino v MŠ (Planetárium Brno), hrazeno z příspěvku na kulturu 

14. 3. (čt) - přednáška pro rodiče na téma: Školní zralost, 16:30 – 18:00hod. 

18. 3. – začínají Edukativní skupinky v MŠ 

26. 3. – Údif- „Kouzelná fyzika“ - výukový program pro předškoláky v MŠ 

 
Duben: 
 
   3. 4. – zápis do 1. třidy  ZŠ Střelice 
  

17. 4.  - focení na třídní fotografii a focení předškoláků na tablo (pozor – změněný termín) 

18. 4.(čt) - Velikonoční prázdniny -omezený provoz MŠ 

Otvírání jarní zahrady – společná akce pro děti a rodiče 
  
Květen: 
 
 6. 5. – výukový program pro předškoláky – dopravní hřiště Policie Brno, Pisárky 

7. 5.(út) - Zápis do MŠ  

 Besídky ke Dni matek  

Hasičský den  

21. 5. - Koncert ZUŠ pro děti      

 Sportovní odpoledne + Noc v mateřské škole  

 31. 5. (pá) Den dětí v MŠ   



Červen: 

   3. 6. - školní výlet: došková chaloupka + minizoo Petrovice 

   4. 6. - školní výlet: došková chaloupka + minizoo Petrovice    

20. 6. - Den otevřených dveří pro nově přijaté děti 

Rozloučení s předškoláky- slavnost v MŠ 

  Adaptační den pro budoucí školáky ve spolupráci se ZŠ 

25. 6.(út) - Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí 

 
Červenec:  
 

1. – 12. 7. -prázdninový provoz, budova V Cihelně uzavřena 
 

Srpen:  
 
 MŠ uzavřena 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2019 - 2020 začne v pondělí 2. září 2019. 
 


