Doctrina – střední škola, základní škola a mateřká škola, s.r.o.
Organizace školního roku 2018/19 *)
ZÁŘÍ
11. 9. od 15.30 hodin–Třídní schůzky žlutí
12. 9. od 15.30 hodin –Třídní schůzky oranžoví
13. 9. od 15.30 hodin –Třídní schůzky červení
Podle počasí – 
Výlet se sběrem přírodnin– červení, oranžoví
28. 9. 2018 – státní svátek – škola uzavřena
ŘÍJEN
4. 10. 2018 - supervize logopediep. Dr. Vacková
5. 10. 2018 od 15.30 hod 17:30 –Podzimní ohníček – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi –
disciplíny, soutěže
31. 10. 2018 od 16.00 do 18.00 hod. –Halloween po česku –
 odpolední strašidelné soutěžení a křepčení v sále
školy pro rodiče s dětmi (školkové i školní)
LISTOPAD
Pečení svatomartinských koláčů– všechna oddělení v rámci dopoledního programu
17. 11. 2018 – státní svátek – škola uzavřena
termín bude stanoven –Sportovní dopoledne s druháky–v tělocvičně školy pro nás druháci připraví různé
sportovní aktivity– červení
PROSINEC
1.12.2018 - Vánoční dílny 14:00 - 17:00
5. 12. 2018 – Mikuláš ve školce– dopolední nadílka pro všechna oddělení
12. 12. 2018- 
Vánoční besídka pro červené a oranžové- sál 16:00
13. 12. 2018 – Vánoční besídka pro žluté - sál 15:30
21. 12. 2018 – Tradiční dopoledne ve školcepro rodiče s dětmi na téma vánoční tradice a zvyky ze světa
26. 12. 2018 – 2. 1. 2018 školka uzavřena
LEDEN
Dle počasí – 
Bobování a klouzání se na sněhu(bude-li) – všechna oddělení
termín bude stanoven - projektový Den jazyků - JInde mluví děti jinak
stavění sněhuláků, hry se sněhem- zkoumání skupenství vody –všechna oddělení
ÚNOR
termín bude stanoven - screeningové vyšetření očního pozadí- pro přihlášené
termín bude stanoven –Nábor nanečisto– jen pro předškoláky – červení
18. - 22. 2. 2019 – Lyžařská školička se Sport Kids – červení, oranžoví
20. 2. 2019 
–dopolední masopustní rej masek– všechna oddělení
20. 2. 2019 – Koláčování – odpolední pečení koláčů s maminkami a tatínky
Projektový den - Program zdraví a nemoc

BŘEZEN

termín bude stanoven - screeningové vyšetření očního pozadí- pro přihlášené
Dle počasí – 
Výlet do jarní zahrady– červení, oranžoví
16. 3. 2019 – Jarní dílny– tradiční jarní dílničky ve školce - 14 až 17 hodin
29. - 30. 3. 2019 
–Noc s Andersenem– tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou gramotnost, určená pro
děti z MŠ a přátele, přespávání ve školce s rodiči – bude upřesněno dle propozic

DUBEN
6.4.2019 - Zápis do ZŠ
19. 4. 2019 - Velký pátek – školka uzavřena
22. 4. 2019 – Velikonoční pondělí – školka uzavřena
25. 4. 2019 - Den země - projektový den - Šárka
30. 4. 2019 – Čarodějnický rej– v rámci dopoledního programu školky
termín bude stanoven –Čtení se čtvrtou třídou ZŠ
KVĚTEN
1. 5. 2019 - Svátek práce - školka uzavřena
8. 5. 2019 - Den osvobození - školka uzavřena
10. 5. 2019 - Besídka pro maminky - 15:30
23. 5. 2019 -Den řemesel
27. - 30. 5. 2019 - Školka v přírodě- Benecko
termín bude stanoven – Společné školkové focení
31.5.2019 - Dětský den ve školce - odpoledne s rodiči
ČERVEN

8. 6. 2019 – Závěrečná školková slavnostpro děti, rodiče, spojeno s prezentací MŠ
10. - 14. 6. 2019-Cykloškolka se Sport Kids– oranžoví a červení
termín bude stanoven –Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ
ČERVENEC
5.– 6. 7. 2019 – státní svátky – školka uzavřena
Návštěva lezecké stěny– červení
Celodenní výlet pro všechna oddělení – místo i čas budou upřesněny
29. 7. – 30. 8. 2019 – hlavní prázdniny – školka uzavřena
2. 9. 2019 - začátek nového školního roku

Návštěvy v Domě seniorů– červení (ev. oranžoví) - 1x měsíčně, termín bude vždy ohlášen cca týden předem
*) Další aktivity budeme zapojovat dle nabídky divadel, výstav a dílniček, které budeme do školky dostávat.
Termíny akcí mohou být ještě upravovány v závislosti na vnějších okolnostech.

