
 

Plánované akce v průběhu školního roku 2020/21 

  Budou uskutečněny pouze při příznivé epidemiologické situaci v MŠ. 
 
 

Září: -třídní schůzky:  7. 9.  třída Myšek     

     8. 9. třída Koťátek + Sluníček   

     9. 9.  třída Kytiček 

     10. 9. třída Motýlků 

Začátek vždy v 16:30 hod. na zahradě MŠ. V případě nepříznivého počasí se schůzky ruší a 

budeme informovat o náhradním termínu. 

 10. 9.(čt) - divadlo v MŠ: O zajíčkovi 

30. 9. – Dopravní hřiště na zahradě MŠ: Motýlci, Sluníčka, Kytičky  

   

Říjen:  

1. 10. – Dopravní hřiště na zahradě MŠ: Myšky, Koťátka 

22. 10. - Malá technická univerzita – program: Malý architekt 

23. 10. - Malá technická univerzita – program: Malý architekt 

29. + 30. 10.( stř + čt) - podzimní prázdniny -omezený provoz 

   

Listopad: 

– vánoční fotografování - individuálně podle zájmu 

 
Prosinec: 
    

-Mikulášská nadílka  
  

- vánoční besídky- pouze v případě uvolnění epidemiologických opatření  
    

24. 12. – 3. 1. 2021  MŠ uzavřena, provoz začíná 4. 1. 2021 
 

Leden:   
  
 14. 1.   – Sférické kino v MŠ 

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



 
Únor:   
 

22.- 28. 2. - jarní prázdniny, omezený provoz 
   
 
Březen: 
 
 17. 3.(stř) -Malá technická univerzita – Malý inženýr 

 18. 3. (čt) -Malá technická univerzita – Malý inženýr 

 
   
Duben:  

1. 4.(čt)  -Velikonoční prázdniny -omezený provoz  

Zápis do 1. třídy ZŠ Střelice 
 

 Otvírání jarní zahrady – společná akce pro děti a rodiče 
 

 Návštěva místní knihovny 
 
    Focení na třídní fotografii a focení předškoláků na tablo  

 
Květen: 
   - 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 

 
 
Červenec:  
 



1. – 16. 7. -prázdninový provoz pro předem nahlášené děti 
 

Od 17. 7. do 31. 8. bude MŠ uzavřena. 
 

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 
 

 

 


