
       Doctrina – základní škola a mateřká škola, s.r.o. 

Organizace školního roku  2019-20 *) **) 
        ZÁŘÍ 

3. - 5.9. 2019  - Třídní schůzky 

22. 9. 2019 - Doctrina  - 10 let - odpolední zahradní slavnost v Lidových sadech 

Termín bude upřesněn - Návštěva v Domě seniorů – červení 

 

ŘÍJEN 

11. 10. 2019 od 15.30 hod 17:30 – Podzimní ohníček  – akce na zahradě školky pro rodiče s dětmi –  

disciplíny, soutěže (koná se pouze za příznivého počasí) 

Termín bude upřesněn - Lesnění - Pokoj paní Láry Fáry - červení 

Termín bude upřesněn - Výprava do podzimní zahrady - červení, oranžoví  

Termín bude upřesněn - Návštěva v Domě seniorů – červení 

 

LISTOPAD 

1.11. 2019 - od 15.00 do 17.00 hod. – Halloween po česku – odpolední strašidelné soutěžení a křepčení v sále 
školky pro rodiče s dětmi  

Pečení svatomartinských rohlíčků – všechna oddělení v rámci dopoledního programu 

Termín bude upřesněn - Lesnění - Pokoj paní Láry Fáry - oranžoví 

Termín bude upřesněn Sportovní dopoledne s druháky – v tělocvičně školy druháci připraví různé sportovní 
aktivity – červení  

29.11. 2019 - Vánoční dílny 15:30 - 18:00  

Termín bude upřesněn - Návštěva v Domě seniorů – červení 

 

PROSINEC 

5. 12. 2019 – Mikuláš ve školce – dopolední nadílka pro všechna oddělení  

Termín bude upřesněn - Doctrina před radnicí - společné vystoupení všech Doctriňáků 

13. 12. 2019 - Vánoční besídka pro červené a oranžové - sál 16:00  

Termín bude upřesněn - Návštěva v Domě seniorů – červení 

16. 12. 2019 – Vánoční besídka pro žluté - sál 15:30 

20. 12. 2019 – Tradiční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi 8:00 - 11:00  

23. 12. 2019 - 3.1.2020 - školka uzavřena 

 

LEDEN  
6. 1. 2020 - Pohádka ve školce - O neposlušných kůzlátkách - Jirka Polehňa 

Termín bude upřesněn – Návštěva v Domě seniorů – červení 

Termín bude upřesněn – Bobování a klouzání se na sněhu – všechna oddělení 

Termín bude upřesněn - Pyžamový den - hry a soutěže v pyžamech  



Termín bude upřesněn -  Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - červení  

Termín bude upřesněn -  Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - oranžoví 

stavění sněhuláků, hry se sněhem - zkoumání skupenství vody – všechna oddělení 

 

ÚNOR 

Termín bude upřesněn – Návštěva v Domě seniorů – červení 

5.2. od 16 hod - schůzka Lyžařská školka  

17. - 21.2. – Lyžařská školička se Sport Kids – červení, oranžoví 

28. 2. 2020 – dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení 

14. 2.  – Koláčování – páteční odpoledne s pečením koláčů a aktivitami pro rodiče a děti 15:30 - 17:00 

 

BŘEZEN 

Termín bude upřesněn – Návštěva v Domě seniorů – červení 

Termín bude upřesněn -  Zápis nanečisto - připravují děti ze 4. třídy pro předškoláky 

27. 3. - 28.3.2020 – Noc s Andersenem – tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou gramotnost, určená pro 
děti z MŠ a přátele  

 

DUBEN 
4. 4. 2019  – Velikonoční dílny – tradiční jarní dílničky  ve školce - 14 až 17 hodin 
Termín bude upřesněn – Návštěva v Domě seniorů – červení 

10. 4.2020 - Velký pátek - školka uzavřena 

13.4. 2020 - Velikonoční pondělí - školka uzavřena 

Termín bude upřesněn - Jarování - pokoj paní Láry Fáry - červení 

Termín bude upřesněn - Jarování - pokoj paní Láry Fáry - oranžoví 

Termín bude upřesněn - Neotvírej tuto knihu - Divadlo na Kliku- pohádka ve školce 

30. 4. 2020 – Čarodějnický rej – v rámci dopoledního programu školky  

 

KVĚTEN 

Termín bude upřesněn -  Návštěva v Domě seniorů – červení 

11. 5. 2020  - Besídka pro maminky - 15:45 - 16:15  na sále 

pravděpodobně 18. - 21.5.2020 nebo 25. - 28.5.2020 - Školka v přírodě 

Termín bude upřesněn -  Čtení se čtvrtou třídou– červení  

 

 

ČERVEN 

        1. 6.2020 - dopoledne pro děti Dětský den 

        13. 6.2020 – Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i kolemjdoucí, prezentace MŠ  

15. - 19.6.2020  - Cykloškolka se Sport Kids – oranžoví a červení  



Termín bude upřesněn - Návštěva v Domě seniorů – červení 

Termín bude upřesněn – Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ - červení  

 

ČERVENEC 

Termín bude upřesněn - Celodenní výlet pro všechna oddělení  

27.7.2020 - 31.8.2020 - školka uzavřena 

 

Projektový den řemesla - červení a oranžoví - termín bude upřesněn - podzim nebo pozdní jaro 

 

*)Další aktivity budou zařazovány průběžně dle nabídky externích subjektů - divadlo, výstava, knihovna, 
výlet. 

**)V průběhu roku může dojít ke změnám v termínech akcí z organizačních důvodů. O těchto změnách 
budete informováni mailem a na plakátech ve vestibulu školky. 

 


