
 

Září Předběžné akce pro MŠ Kotorská                            

( dle situace Covid-19 ) 

 

1.9.2021 Zahájení školního roku  

8.9.2021 Informativní schůzka pro rodiče  od 16:00 hodin  rodiče 

7.9.2021 Toulcův dvůr děti z modré třídy 

28.9.2021 Státní svátek zavřeno 

20.9.2021 9:30 Cirkus Adonis děti z č, ž, z, m třídy 

   

Říjen   

1.10.2021 9:00 Divadlo Hrubec- Zvířátka a loupežníci děti z č, ž, z, m třídy 

4.10.2021 Bramborový den děti z č, ž, z, m třídy 

11.-

15.10.2021 

Bruslení přihlášené děti z modré 

třídy 

18.-

19.10.2021 

Sběr papíru  

28.10.2021 Státní svátek zavřeno 

   

Listopad   

2.11.2021 Světélkování a Dýňování  

15:30 – Dýňování na zahradě MŠ 

17:30 průvod + 18:00 světelná show na PL1 

všechny děti s rodiči 

20.11.2021 Zamykání Zahrady  

4.11.2021 Polodenní výlet – Papouščí ráj, odjezd cca 8:30 50 míst – modrá, zelená 

11.11.2021 Fotografování jednotlivců děti z č, ž, z, m třídy 

17.11.2021 Státní svátek zavřeno 

18.11.2021 Mobilní planetárium - OCEÁN Všechny děti 

24.11.2021 Den pozdravů děti z č, ž, z, m třídy 

22.-

26.11.2021 

Barevný týden děti z č, ž, z, m třídy 

1.-30.11.2021 Konzultace s pedagogickými pracovnicemi pro rodiče 

   

Prosinec   

2.12.2021 Malujeme čerty na zeď- vestibul odpoledne rodiče a děti 



3.12.2021 Mikuláš a čert v MŠ v dopoledních hodinách děti z č, ž, z, m třídy 

Termín bude 

upřesněn 
Vánoční dílny pro rodiče a děti  rodiče a děti 

7.12.2021 Ukázka výcviku psů ( canisterapie) Děti z m, z, č, žl 

15.12.2021 Vánoční besídky od 16:00 všechny třídy 

24.12.2021 Štědrý den zavřeno 

27.-

31.12.2021 

Vánoční prázdniny  

Leden   

Termín 

upřesníme 

Plavání  přihlášené děti z modré 

třídy 

   

Únor   

9.2.2022 Karneval děti z č, ž, z, m třídy 

12.2.2022 Srdíčkový den děti z č, ž, z, m třídy 

   

Březen   

7.-11.3.2022 Jarní prázdniny- provoz MŠ Kotorská přihlášené děti 

21.3.2022 Sluníčkový den děti z č, ž, z, m třídy 

Duben   

14.4.2022 Velikonoční prázdniny  

15.4.2022 Velký pátek zavřeno 

18.4.2022 Velikonoční pondělí zavřeno 

28.4.2022 Pálení čarodějnic od 16:30 hodin na zahradě MŠ rodiče a děti 

1.-30.4.2022 Konzultace s pedagogickými pracovnicemi pro rodiče 

   

Květen   

7.5.2022 Fotografování tříd  děti z č, ž, z, m třídy 

12.5.2022 Besídky ke Dni matek      děti z č, ž, z, m třídy 

26.5.2020 Olympiáda předškoláků na zahradě  MŠ modrá třída 

31.5.2022 Dětský den děti z č, ž, z, m třídy 

   

Červen   



Termín 

upřesníme 

Celodenní výlet   děti z č, ž, z, m třídy 

Termín 

upřesníme 

Spaní v MŠ děti z modré třídy 

23.6.2022 Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky - 

pasování na školáky, průchod branou....,krátké 

vystoupení tříd, malé pohoštění, diskotéka..... 

rodiče a děti 

 


