
PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

Plán může být  během školního roku doplněn nebo upraven. 

ZÁŘÍ • postupná adaptace dětí na nové prostředí 

 • MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT – akce pro rodiče s dětmi v jednotlivých třídách  

 • Učíme se zábavně- základy 1. pomoci- akce pro děti  

 • Podzimní  slavnost-  Bramborování, akce pro rodiče s dětmi na zahradě MŠ  

 • plavecký výcvik- 3.třída Ferdové  

 

• návštěva v knihovně v Jindřichově Hradci-  Koťátka , Berušky ,Krtci program 
barvy 

 • zahájení spolupráce s klienty Jeřabina-tvořivé odpoledne, seznámení Koťata  

 

• projekt ŘEMESLA-  zahradník, zemědělec- sklízení ovoce na zahradě v MŠ, 
Agrodružstvo 
  

ŘÍJEN • plavecký výcvik- 5. třída Koťata, 3. třída Ferdové 

 

• PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE- téma: Jak u dítěte rozvíjet oblasti potřebné pro 
vstup do ZŠ, školní zralost Dr. Phdr Hana Plucarová   

 • Projekt ŘEMESLA- kovář, návštěva v kovárně p. Habermann Žirovnice  

 • zahájení spolupráce v DPS- setkání a společné tvoření, téma: podzim Ferdové       

 • návštěva učitelek MŠ v prvních třídách v ZŠ 

  

  

  

LISTOPAD • plavecký výcvik- 5.třída Koťátka  

 • kino-pásmo krátkých pohádek 

 • USPÁVÁNÍ BROUČKŮ-akce na zahradě MŠ pro rodiče s dětmi 

 • spolupráce s klienty Jeřabina-vánoční jarmark (tvoření) 

 • výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče 

 

• PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE-téma: Logopedie, důležitost nápravy špatné 
výslovnosti u dětí  

 • návštěva v knihovně Jindřichův Hradec- program Barvy Ferdové  

  

                                       

PROSINEC • kino-pásmo krátkých pohádek 

 

• divadelní představení v MŠ- divadlo Úsměv „Vánoce hrají Gloria“  

• odpoledne pro rodiče a děti   deskové hry  

 

• MÁMO, TÁTO, POJĎ SI HRÁT- akce pro rodiče s dětmi v jednotl. 
třídách(tvoření) 

 

• VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ- akce pro rodiče, DPS, Jeřabinu, LDN  

• Třídy Koťata a Ferdové- vystoupení na tvořivých dílničkách v Sokolovně, 
spolupráce se SRPDŠ 16.11.2019 

 • Vánoční besídky pro děti v jednotlivých třídách 

  

  
LEDEN • kino-pásmo krátkých pohádek 

 • HRY BEZ HRANIC- akce pro rodiče s dětmi ve sportovní hale 

 • bruslení pro předškoláky- KOŤATA, FERDOVÉ 

 • SNĚHOVÁNÍ- podle sněhových podmínek tvoření ze sněhu  



 • DPS- společné tvoření- předškolní děti 

 

• projekt ŘEMESLA- myslivec- péče o zvířata v zimě, výlet do obory 

• přednáška pro rodiče lateralita a grafomotorika v předškolním věku  

 • projekt ŘEMESLA- rybář, návštěva u rybářů 

 

 
 

ÚNOR • kino- pásmo krátkých pohádek 

 • MASOPUSTNÍ PRŮVOD- návštěva v DPS, Jeřabina 

 • karneval v MŠ- akce pro děti 

 • přednáška pro rodiče, vztahy mezi sourozenci 

 

• projekt ŘEMESLA-  truhlář návštěva v truhlárně 

• DIVADLO ÚSMĚV-  Zdravé zoubky  

  

BŘEZEN 

 

• kino- pásmo krátkých pohádek 

 

• DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ- akce pro rodiče, veřejnost a budoucí děti, které 
půjdou k zápisu  

• Projekt ŘEMESLA- sklář sklárna Janštejn 

• Společné tvoření v JEŘABINĚ předškolní třída 

  

DUBEN • den naruby- budoucí školáci si zkouší výuku v ZŠ   

• spolupráce ZŠ-návštěva učitelek ZŠ v mateřské škole 

 • Hody hody doprovody- malování vajíček- spolupráce s DPS- Ferdové 

 • Spolupráce se ZŠ účast u zápisu dětí do základní školy  

 

• projekt ŘEMESLA- košíkář- téma: Velikonoce                                  

• Táto pojď si hrát- tvoření ze dřeva na zahradě MŠ   

• výstava knih a didaktických pomůcek pro rodiče  

• DIVADLO ÚSMĚV-   Plastožroutí pohádka  

• Čarodějný den- dopoledne pro děti 
 
KVĚTEN • SPOLEČNÝ VÝLET- CELÁ ŠKOLKA 

 

• MÁMO, POJĎ SI HRÁT-akce pro maminky v jednotl. třídách-svátek matek podle 
plánu v jednotlivých třídách 

 • zápis nových dětí do MŠ  

 

• projekt ŘEMESLA- výroba sýrů, chov ovcí (výlet) 
 

  

ČERVEN • spaní v mateřské škole, program pro předškoláky 

 • šerpování  předškoláků a loučení s mateřskou školou 

 • sportovní den- dopoledne pro děti 

 • KONĚ- návštěva stájí- Resort  sv. Kateřina(výlet) 

 

• koncert ZUŠ  , seznámení s hudebními nástroji 

• DEN DĚTÍ- program pro děti na zahradě, nebo v interiéru školy 
 

 


