
Září

1.9. Zahájení školního roku

8.9. Úvodní schůzky rodičů od 16 hodin všichni rodiče

14.9. Návštěva Kunratického lesa – program Lesy 
Praha

modrá a červená třída

19.9. Khihovna Na Veselí – čtení se Čtecí babičkou modrá třída

22.9. Logopedická depistáž děti z modré a červené 
třídy

28.9. STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ ZAVŘENA

Říjen

4.10. Bramborový den všechny děti

10.10. Divadlo Minaret – Chaloupka z perníku modrá a červená třída

12.10. Cirkus Adonis – dopoledne v MŠ všechny děti

13.10. Návštěva tělocvičny v ZŠ Plamínkové modrá třída

17.- 21.10. Pohádkové bruslení - IceRink aréna přihlášené děti

24.10. Polodenní výlet – ŠESTAJOVICE - 
ČOKOLÁDOVNA

Modrá a červená třída

26.10. a 
27.10.

Podzimní prázdniny–omezený provoz sloučené třídy

28.10. STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ ZAVŘENA

Listopad

2.11. Dýňování, Svět  é  lkování a Světeln  á   show  

„ Dýňování “ - společn  á   akce dětí a rodičů –   
dlabání dýní v odpoledních hodinách 
Svět  é  lkování a   ohniv  á   show v M  Š   

 od 15:30 – dlabání dýní

17:30 lampiónový/světelný průvod po okolí MŠ

a od 18 h ohnivá show na zahradě MŠ 
Plamínkové 1

všechny děti a rodiče 

Od 3.11. Proxima  - program primární prevence - 5 bloků modrá třída 



pro třídu - vždy ve čtvrtek po obědě

3.11. Zpěvanky – Vítání občánků Vybrané děti ze zpívání 
(modrá třída)

4.11.- 9.11. Sběr papíru – kontejner přistaven v MŠ 
Plamínkové 1. Odvoz 9.11. (v dopol.hod.)

všechny děti

7.11. Divadlo Hrubec – Princezna na hrášku (v MŠ) všechny děti

10.11. Návštěva tělocvičny v ZŠ Plamínkové červená třída

14.11. Návštěva knihovny Na Veselí - čtení se čtecí 
babičkou 

modrá třída 

17.11. STÁTNÍ SVÁTEK – MŠ ZAVŘENA

21.- 25.11. Barevný týden všechny děti

22.11. Zpěvanky – Vítání občánků Vybrané děti ze zpívání 
(modrá třída)

Nabídka konzultací s třídními učitelkami 

26.11. ,,Zamykání zahrady“ - od 9h do 12h (společné 
hrabání listí na zahradě MŠ, ochutnávka dobrot 
a opékání buřtů)

všechny děti s rodiči

Prosinec

5.12. Stezka andílků a čertů pro zájemce v 
odpoledních hodinách 

5.12. Čtení se čtecí babičkou – Knihovna Na Veselí modrá třída

6.12. Mikuláš v MŠ - v dopoledních hodinách všechny děti

8.12. Fotografování dětí - jednotlivci – od cca 10 
hodin

všechny třídy

12.12. Kvído – divadelní vystoupení – návštěva ZOO

9:00 - Z +Ž ;        10:00 – M + Č

všechny děti

13.12. Vánoční tvoření – od 15h ve vestibulu MŠ pro zájemce v 
odpoledních hodinách

15.12. Rozsvícení vánočního stromu (zahrada MŠ), 
vystoupení jednotlivých tříd a zpěv vánočních 
koled – od 15:30

všechny děti s rodiči

19.12. Dechové trio - dopoledne v MŠ všechny třídy



23.12. - 31.12. Vánoční prázdniny – MŠ ZAVŘENA

Leden

1.1. Státní svátek – Nový rok 

2.1. Vánoční prázdniny - MŠ ZAVŘENA

9.1. Polybus – Řemesla (interaktivní program pro 
děti) 

modrá třída

12.1. Polybus – Řemesla (interaktivní program pro 
děti)

červená třída

12.1. Návštěva tělocvičny v ZŠ Plamínkové modrá třída

Únor

3.2. Pololetní prázdniny - omezený provoz sloučené třídy

14.2. Srdíčkový den všechny děti

21.2. Slavíme Masopust - Karneval všechny děti

Březen

21.3. Sluníčkový den všechny děti

13.-17.3. Jarní prázdniny - provoz MŠ Sedlčanská přihlášené děti

Bude 
upřesněno

Sběr papíru všechny děti

Bude 
upřesněno 

Polodenní výlet 

Duben

Zápisy do základních škol předškoláci

3. – 5.4. Nabídka velikonočních dílen na třídách přihlášené děti

6.4. Velikonoční prázdniny – omezený provoz sloučené třídy



7.- 10.4. Velikonoční svátky škola uzavřena

24.4. Den Země všechny děti

26.4. Pálení čarodějnic - od 16h zahrada MŠ všechny děti a rodiče

Květen

Setkání loňských absolventů MŠ  na školní 
zahradě

od 16 na školní zahradě

11.5. Besídky ke Dni matek od 15,30h všechny třídy

Zápis do mateřské školy pro NOVÉ děti

31.5. Den dětí -  odpolední soutěže pro děti a rodiče 
na zahradě MŠ

všechny děti

Bude 
upřesněno

Sběr papíru všechny děti

Červen

8.6. Celodenní výlet všechny děti

Sběr starého papíru – soutěž mezi třídami všechny děti s rodiči

Spaní v MŠ - pro předškoláky předškoláci 

19.6. Zahradní slavnost - rozloučení s předškoláky      
od 15,30 na zahradě

všechny děti a rodiče 

Vzhledem k epidemiologické situaci, se některé akce nemusí konat 
nebo budou omezeny.


