
Datum: Popis: 

Od října - středa Tělocvična - Sokol žlutá třída (informace o konání v LYFLE) - dle aktuální 
situace s Covidem

15.10.2021 OBĚ TŘÍDY - Vyšetření zraku 9:00 
20.10.2021 Den stromu - dopolední akce pouze pro děti

22.10.2021 (10:40) OBĚ TŘÍDY - Divadélko Koloběžka - Houbařská pohádka (v mateřské škole)

26.10.2021 OBĚ TŘÍDY - Prevence rizikového chování na internetu - interaktivní 
představení (v mateřské škole)

Konec října Sportovní den
02.11.2021 Ukliďme svět, ukliďme Česko (dopolední akce pouze pro děti)
11.11.2021 Svatomartinský průvod 16:30 (Společná akce s rodiči) 

Listopad ČERVENÁ TŘÍDA - Návštěva knihovny Vozovna -"Z pohádky do pohádky"

03.12.2021 OBĚ TŘÍDY - Zámek Mníšek pod Brdy (celoškolkový výlet autobusem)    
datum upřesníme včas

06.12.2021 Mikuláš v mateřské škole (dopolední akce pouze pro děti)
09.12.2021 Vánoční setkání 16:00 (Společná akce s rodiči) 

14.12.2021 (10:00) OBĚ TŘÍDY - Divadlo Damúza -"Ovečka Betlémská" (v mateřské škole)
19.01.2022 ŽLUTÁ TŘÍDA- Národní zemědělské muzeum - "Voda v jednom kole"

Leden ČERVENÁ TŘÍDA - návštěva divadla
17.02.2022 OBĚ TŘÍDY - Národní technické muzeum - "Mourek a mašinky"
18.03.2022 ŽLUTÁ TŘÍDA - Klášter sv.Anežky - "Barevný svět"

Březen-duben OBĚ TŘÍDY - program první pomoci pro děti a ukázka sanitky ( v mateřské 
škole) - datum upřesníme včas

24.03.2022 Noc s Andersenem v mateřské škole (přespání dětí)
31.3.2022 (10:00) ČERVENÁ TŘÍDA - České muzeum hudby- "Máme rádi zvířata"

01.04.2022 OBĚ TŘÍDY - Skanzem Přerov nad Labem (celkoškolkový výlet autobusem)
08.04.2022 (11:00) OBĚ TŘÍDY - Divadélko Koloběžka-"Ježibaba Kolobajzna slaví Velikonoce"

Duben OBĚ TŘÍDY - Prevence rizikového chování na internetu-interaktivní 
představení (v mateřské škole)

22.04.2022 Den Země (dopolední akce pouze pro děti)
28.04.2022 Školní jarmark 16:00 (Společná akce s rodiči) 

12.5.2022 (10:00) OBĚ TŘÍDY - Divadýlko z pytlíčku -"O princezně Mlsalce"

Květen - červen ŽLUTÁ TŘÍDA - Škola v přírodě (konání akce je podmíněno příznivou 
aktuální situací - covid)

Květen - červen OBĚ TŘÍDY společné školní fotografování - celá mateřská škola 
01.06.2022 Den Dětí - dopolední akce pouze pro děti

Červen ČERVENÁ TŘÍDA - Dopravní hřiště - datum upřesníme včas
15.06.2022 OBĚ TŘÍDY-Státní opera -"Opera nás baví"

předběžné datum 
16.06.2022

Zahradní Slavnost 16:00 (Společná akce s rodiči) 

Červen OBĚ TŘÍDY - Safari ZOO (celoškolkový výlet autobusem) - datum upřesníme 
včas

30.06.2022 Konec školního roku 

Akce školky 2021/2022



4.7.-12.8.2022 
(předběžné datum, 
změna vyhrazena)

Letní provoz mateřské školy - OBĚ TŘÍDY 

Datum: Školka UZAVŘENA z důvodu
28.09.2021 Den české státnosti
28.10.2021 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2021 Den boje za svobodu a demokracii

23.12.2021 - 
2.1.2022 (MŠ otevírá 

3.1.2022)
Vánoční prázdniny 

9. - 11.3.2022 (MŠ 
otevírá 14.3.2022)

Jarní prázdniny 

15.- 18.4.2022 Velikonoční prázdniny 
01.07.2022 Letní prázdniny 
05.07.2022 Státní svátek
06.07.2022 Státní svátek

15. - 31.8.2022 Úklid mateřské školy, přípravný týden pedagogů

!Pozor - něktěrá data se mohou změnit nebo můžeme přidat další výlet pro děti, prosíme o 
sledování. O změně budete informování včas!
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