
Akce 

V adventním čase jsou pro všechny děti uspořádány výlety dle nabídky a výlety pro předškoláky na konci 
školního roku. 

 

Divadelní představení 

Několikrát do roka zavítají do naší MŠ herci s 
pohádkami pro děti. 

 

 

Oslava DEN MATEK 

Společná oslava svátku maminek formou 
vystoupení s pásmem básní, písní a tanečků. 

 

 

Dětský den 

Oslava MDD proběhne na školní zahradě. Mohou 
se zúčastnit i děti, které jsou zapsané do MŠ a 

naši školu budou navštěvovat od září. 

 
 

 

Oslava – VÁNOCE 

 Děti se aktivně podílejí na přípravě společných 
slavností (Mikulášská nadílka, vánoční 

besídky),seznamují se s tradicí Vánoc a užívají si 
adventní atmosféry.  

 

 

Karneval  

Masopust držíme, nic se nevadíme...nachystáme 
si masky a týdenní přípravy vrcholí maškarním 

rejem. V tomto týdnu se děti dozvídají o tradicích 
a zvycích, seznamují se se zapomenutými 

řemesly. 

 

 

 

Rozloučení s mateřskou školou 

Předškoláci rodičům předvedou připravené 
pásmo, kterým se loučí s mateřskou školou. 

Každé dítě si převezme vlastnoručně vyrobenou " 
Knížku předškoláka" a obdrží na památku tričko s 
nápisem školy. Děti společně s rodiči  prožijí na 

zahradě zábavné odpoledne  na téma:"Cestujeme 



letem světem", vše je zakončeno opékáním 
buřtů. 

 

 

Tablo 

Každoročně připravujeme TABLO dětí, které 
odcházejí do školy.  

 

 

Sezónní činnosti 

Po celý rok mají děti možnost využívat zahradu k 
sezónním činnostem. Na léto bylo zbudováno 

mlhoviště a v zimě sáňkujeme na kopci. 

 

 

Spolupráce se ZŠ 

Děti ze ZŠ Okružní připravují mikulášskou nadílku. 

 

Cvičení ve sportovní hale  

Pro děti předškolního věku je organizováno 1x 
týdně  cvičení ve sportovní hale pod vedením pí 

učitelek.  

 

 

Oslavy narozenin a svátků dětí  

Rozvíjení vztahů k ostatním dětem ve třídě, 
vytváření prosociálních postojů. Podporování 

vztahů (např.kamarádství, přáteství, vztahy mezi 
oběma pohlavími ap.). 

 

 

Spolupráce se ZŠ 

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě ZŠ. Účast na 
vyučovací hodině. Prohlídka budovy, návštěva 
školní družiny, školní jídelny. Návštěva dětí z 1. 

třídy v mat. škole na začátku školního roku. 
Spolupráce paní učitelek z MŠ a ZŠ. 

 

 

 



Logopedická péče 

Jedenkrát v týdnu v odpoledních hodinách náprava řeči individuálně za účasti rodiče. Vede paní uč. Jitka 
Dršková, s níž spolupracují i ostatní učitelky v MŠ. 

 
 


