
 

Plánované akce v průběhu školního roku 2019/2020 

   (Změna termínů vyhrazena.) 

 

Září: 

   4. 9. - divadlo v MŠ: Jak koťátko zapomnělo mňoukat   div. Úsměv 

   9. 9. - třídní schůzka ve třídě Motýlků v 16:30 hod. 

10. 9. -třídní schůzky ve třídě Kytiček v 16:15 hod.  

 11. 9.  -třídní schůzky ve třídě Panáčků v 16:00 hod.,  

- třídní schůzka ve třídě Sluníček v 16:30hod.   

Říjen:  

10. 10. - Společně si hrajeme a tvoříme - akce pro děti a rodiče v MŠ  od 16:00 hod. 

  

 14. 10.  – 3 pohádky:  O poctivém Pepíkovi 
Julinčin nový kamarád 
O líném zajíčkovi   - div. Šikulka v MŠ  

29. + 30. 10.(út+ stř) - Podzimní prázdniny -omezený provoz   

Listopad:  

  7. 11.  – divadlo v MŠ: Asie 

12. 11. – návštěva Zámečku - předškoláci  

26. 11. - vánoční fotografování v MŠ (individuálně podle zájmu) 

28. 11. – Den otevřených dveří v MŠ 

 
Prosinec: 
    
   5. 12. - Mikulášská pohádka + nadílka,    
   7. 12. – společné bruslení 

11. 12. -  vánoční besídka ve třídě Sluníček (16:00hod.) 
16. 12. - vánoční besídka ve třídě Kytiček ( 16:00 hod.) 
16. 12. - vánoční besídka ve třídě Motýlků ( 16:00 hod.) 
16. 12. - vánoční besídka ve třídě Panáčků ( 15:30 hod.) 

    
21. 12. – 1. 1.  MŠ uzavřena 

 
 



Leden:    2. + 3. 1. – omezený provoz MŠ  
    9. 1.   – divadlo v MŠ (Tetiny ) 
 
 ? - účast na plese Zámečku 
 

 31. 1. – (pá)  -pololetní prázdniny, omezený provoz MŠ 
 
Únor:   
 

 13. 2.   – Údif (Úžasné divadlo fyziky) - vzdělávací program pro předškoláky v MŠ  

 17. – 23.2. -jarní prázdniny, omezený provoz 
    

 27. 2. -Přednáška pro rodiče v MŠ na téma: Školní zralost a připravenost dětí 
na školní povinnosti 

         16:30 – 18:00  
 
Březen: 
 
   2. 3.(po) -Malá technická univerzita – Stavitel mostů, 9:00 hod. program v MŠ 

   6. 3. (pá) -Malá technická univerzita – Stavitel mostů, 9:00 hod. program v MŠ 

22. 3.  -1. lekce ESS 
    
   
Duben: 

   -Zápis do 1. třídy ZŠ Střelice 
 

9. 4. - Velikonoční prázdniny -omezený provoz MŠ, 10. 4. – st. svátek (MŠ 

uzavřena) 

23. 4., náhr. 7. 5. -Otvírání jarní zahrady – společná akce pro děti a rodiče 
 

30. 4.  -focení na třídní fotografii a focení předškoláků na tablo  
   

   
 
Květen: 
 

   5. 5.  - Zápis do MŠ 
 

   -koncert ZUŠ pro děti 

   -besídky ke Dni matek      

   -Sportovní odpoledne + Noc v mateřské škole  

   -Den dětí 

 



Červen: 

-Školní výlet   

  -Den otevřených dveří pro nově přijaté děti 

  -Adaptační den pro budoucí školáky ve spolupráci se ZŠ 

-Rozloučení s předškoláky- slavnost 

- Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, 16:30 

 
 
Červenec:  
 

1. – 17. 7. -prázdninový provoz pro zvlášť nahlášené děti, budova V Cihelně 
uzavřena 

 
 

Od 20. 7. do 31. 8. MŠ uzavřena v obou budovách. 
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020. 


