Akce Mateřské školy Chomýž pro š.r. 2021/2022
Název akce

Časové období

Kdo pořádá, zajišťuje

I. schůzka rodičů
Bramborový, jablkový týden /průběžně/
Jak se dráček vrátil- pohádka v MŠ

9.9.2021 – 15.30hod
září
9.9.2021 cena 80Kč,-

MŠ
MŠ, rodiče
MŠ

„Veselé dýně“
„Uspávání Broučků, světlušek a Berušek“
(lampiónový průvod , zakončen
táborákem

říjen
říjen
pátek 29.října
17.30hod
říjen

MŠ
MŠ, rodiče, obec, SDH

„Za skřítkem podzimníčkem“/průběžně/
Tvoření s keramickou hlínou
Vánoční fotografování v MŠ
Rozsvěcení vánočního stromu

Listopad
Listopad
4.11.2021 15-15.30hod
28.11.2021

MŠ
MŠ, Tymy Holešov
MŠ
MŠ.obec

„Kdo to řinčí řetězem?“(nadílka )
Pohádka :O Popelce
„Vánoční čas“ rukodělná dílnička
„Vánoce jako z pohádky“tradice, zvyky,
II. schůzka s rodiči

6.12. -dopoledne
MŠ
6.12.-9.hod
MŠ -cena 80Kč
16.12-17.12-odpoledne MŠ,rodiče
14.prosince -15.30hod

MŠ,rodiče

„Za zvířátky do lesa“
„Putování s K+M+B“
Sněhánkování“ zimní olympiáda
Dva sněhuláci-pohádka

leden -dopoledne
leden – dopoledne
leden-dopoledne
11.leden

MŠ
MŠ
MŠ
MŠ -cena80Kč

„Čáry, máry kouzelník + dětský karneval
„Koblížku, koblížku kde ses tu vzal?
Tradice, zvyky v období půstu

Únor – dopoledne
Únor- dopoledne

MŠ

MŠ

„Mýdlování“ ruční výroba dárečků

„Knížka je můj kamarád“ knihovna
Březen -dopoledne
„Příroda se probouzí“ polodenní vycházky Březen – dopoledne
do přírody – les, rybníky (průběžně)
Ponožkový den
21.března

MŠ
MŠ

„Barevný týden“ Velikonoce, tradice,
zvyky
„Zahradníčci“ sázení, příprava zahrádky
(průběžně)-Den země,
Bezpečně na kole-dopravní
výchova+policie

11.4-15.4. dopoledne
duben-dopoledne

MŠ
MŠ

duben-dopoledne

MŠ

„Jak žijí zvířátka na statku“
„Kdo to dneska slaví“
III. Schůzka s rodiči

Květen – dopoledne
5.5.2022 -15.30hod

MŠ
MŠ,rodiče

MŠ

„Děti slaví svátek“ hledání pokladu,
1.6.2022- dopoledne
MŠ
„Společné fotografování“
červen- dopoledne
MŠ
„Kam pojedeme na výlet“?
červen – dopoledne
MŠ
„Loučení se školkou“
zahradní párty
30.6.2022-15.30
MŠ,rodiče
V průběhu roku budou zařazovány divadélka, výlety, výukové programy, dle nabídek a
možností školky. Prázdninový provoz bude zveřejněn v měsíci dubnu. Vše se bude odvíjet od
doporučení MŠMT.MZ,KHS ZK- covidová opatření

Organizace školního roku 2021/2022
Podzimní prázdniny:27.10.-29.10.2021
Vánoční prázdniny: 23.12.2021 – 2.1.2022
Pololetní prázdniny:4.2.2022
Jarní prázdniny:8.3.-14.3.2022
Velikonoční prázdniny:14.4-18.4.2022

Provoz MŠ Chomýž od 1.9. 2021-31.8.2022
6.15- 16.15hod
/od 16hod probíhá úklid a dezinfekce prostor MŠ/
Veškeré změny v provozu z různých technických či jiných
důvodů budou vždy oznámeny zákonným zástupcům pokud to
bude možné s předstihem- ústně, informace vchodové dveře,
nástěnka s informacemi pro rodiče v MŠ, písemně,
elektronicky či telefonicky.

