
Seznam plánovaných akcí školy na školní rok 2020/2021: 
(může se aktuálně měnit, bližší informace budou poskytnuty předem) 

 

Září, Říjen  -     průběžně – sklizeň zeleninové zahrádky, „ořechobraní“ 

  -     15. 9. zábavné dopoledne se skákacím hradem na školní zahradě (platí se z darů rodičů) 

  -     15. 10. logopedická depistáž v MŠ pro děti 4-7 let, od 8.00 h. (nutný souhlas rodiče) 

   

Listopad  -      12. 11. projektový den „Bacilů se nebojíme“ pro starší děti, od 9.00 do 11.30 h. – 

                                akreditovaná firma záchranářů PMeduca, (platí se z darů rodičů) 

      

Prosinec         -     „Mikulášská nadílka“  (platí se z darů rodičů)  

  -      10. 12. program se zpíváním „Jezulátko se nám narodilo“, od 9.00 h. 

                                    (platí se z darů rodičů) 

- zdobení stromečků a třídní „vánoční nadílky“ u stromečku 

   

Leden  -      13. 1. loutková pohádka v MŠ „Skřítek Vítek a mlsné autíčko“, od 9.00 h.,  

                                    (platí se z darů rodičů) 

   

Únor     -     15. 2. individuální focení firmou Photodienst Brno, od 8. 00 h. 

-     17. 2. individuální konzultace pro rodiče v obou třídách, odpoledne 

-     18. 2. prožitkové představení „Písničkový kalendář – Řemesla“ v MŠ s brněnským  

                              hercem Urbánkem, od 10.30 h., (platí se z darů rodičů) 

                       

Březen -     3. 3. školní karneval 

                        -    30. 3. projektový den z Malé technické univerzity pro starší děti: „Stavitelé věží“, 

                               od 9.00 h. (platí se z darů rodičů) 

     

Duben  -     výukový prožitkový program o zvířatech „Sovičky“  - děti uvidí až 9 druhů sov,  

   (platí se z darů rodičů) 

     

Květen  -     10. 5. společné focení tříd firmou Photodienst (platí škola) 

-     třídní besídky pro maminky – školní slavnost na zahradě  

- celoškolní výlet (platí se z darů rodičů) 

 

Červen -    oslava Dětského dne s poníky na školní zahradě (platí se z darů rodičů)  

-    16. 6. školní zahradní slavnost pasování předškoláků – dopoledne (platí se z darů rodičů) 

  -    „Školní olympiáda“ – sportovní den 

 


