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srpen               31. 8.                              Pedagogická a provozní rada 
září 1. 9.                              Zahájení školního roku                                                            
                                      Podzimní výlety do přírody  
                         20.9.                             Vítání nových občánků   města Všeruby- vystoupení skupiny dětí z MŠ                
říjen 26.10., 27.10.               Podzimní prázdniny v ZŠ – zjištění docházky dětí do MŠ 
                                                               Divadelní představení   -  dle nabídky 
listopad                                                  Drakiáda 
                                                               Návštěva knihovny 
prosinec                                                  Kurzy  bruslení  
                                       Mikulášská nadílka v MŠ 
                                                               Vystoupení dětí v DPS 
                                       Vystoupení u vánočního stromu ve Všerubech na náměstí 
                                       Vánoční koncert ZUŠ 
                                       Vánoční nadílka v MŠ 
                                       Rozsvícení vánočního stromu na zahradě MŠ 
                23.12. - 2.1.                            Vánoční prázdniny v ZŠ – MŠ zavřena 
 
leden        3.1.                                         Zahájení provozu po vánočních prázdninách  
                                                                Kurzy bruslení 
 únor         3. 2.                                       Pololetní prázdniny v ZŠ    - zjištění docházky dětí do MŠ 
            13. – 19. 2.                                  Jarní prázdniny v ZŠ -  zjištění docházky dětí do MŠ 
            2., 9. a 23. 2. (ČT)                      Předplavecký výcvik / 1. skupina /  -  3 lekce 
                                                                                  
                                                                Loučení se zimou - Morena, vítání jara 
                                        Divadelní představení – dle nabídky 
 16., 23. a 30. 3., 13.4. (ČT)                    Předplavecký výcvik / 2. skupina / - 4 lekce 
duben               6.4.                                 Velikonoční prázdniny v ZŠ – zjištění docházky / 7.4.zavřeno/ 
                                        Návštěva předškolních dětí v 1. tř. ZŠ 
                                       Zápis dětí do 1. tř. ZŠ ve Všerubech  / začátkem  měsíce / 
                                                                Návštěva knihovny 
                                       Pedagogická rada   
                                       Jarní výlety do přírody                                                                                                            
                                                                Den země - hledání čarodějnice 
květen                                                     Zápis dětí do MŠ ve Všerubech  /  2. -  16. 5. / 
                                                                Schůzka rodičů předšk. dětí s výchovnou poradkyní ZŠ   
                                                                Den pro maminky 
                                       Školní výlet autobusem  
                                       Slavnosti města Všeruby 
červen 1. 6.                               MDD 
                                                                Prohlídka hasičské zbrojnice, ukázka zásahu hasičů 
                                                                Polodenní pěší výlety 
                                       Noc s předškolními dětmi v MŠ 
                                       Koncert ZUŠ 
                                       Rozloučení s žáky 9.tř. 
                                       Rozloučení předškolních dětí s rodiči a zástupci MěÚ  
červenec – srpen                                     Prázdninový provoz v MŠ, přerušení provozu v MŠ 
 
 
 
 
Akce se budou uskutečňovat podle aktuální situace, změny a doplnění akcí bude zveřejněno  na nástěnkách 
v MŠ, zasláním do osobních e-mailů nebo webových stránkách školy. 


