
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021 
 
Září 
8.9.2020  Třídní schůzky - Žluté oddělení  
9.9.2020  Třídní schůzky - Oranžové oddělení  
10.9.2020 Třídní schůzky - Červené oddělení  
 
18.9. 2020 od 16 hod 18 hod – Podzimní ohníček, akce na zahradě školky pro 
rodiče s dětmi – disciplíny, soutěže (koná se pouze za příznivého počasí) 
 
22.9.2020 - schůzka s rodiči - Cykloškolka - od 16 hodin  
28.9.2020 - státní svátek - školka uzavřena 
29.9 - 2.10. 2020 SportKids cykloškolka: dopolední aktivita pro přihlášené  
 
Podzimní výlet - červení, oranžoví - termín bude upřesněn  
 
Říjen 
Lesnění - Pokoj paní Láry Fáry - červení, oranžoví  - termín bude upřesněn 
Projektový den řemesel - loutka, červení - - termín bude upřesněn 
28.10.2020  - státní svátek - školka uzavřena 
30.10. 2020 Dušičky aneb Halloween po česku od 16:00-18:00 
 
Listopad  
Pečení svatomartinských koláčů - všechna oddělení v rámci dopoledního 
programu  
17.11.2020 -  státní svátek - školka uzavřena 
19.11.2020 Návštěva knihovny - červení  
23.11.2020 Vývoj řeči, zralost a připravenost do školy - přednáška Dr. Vackové 
pro rodiče v jídelně školky - od 16 hodin 
27.11.2020 Vánoční dílny od 15:00-18:00,  
Sportovní dopoledne s druháky, červení  - termín bude upřesněn 
 
Prosinec 
4.12.2020 Mikuláš ve školce - dopolední nadílka pro všechna oddělení  
Doctrina před radnici - společné vystoupení  - termín bude upřesněn 
10. 12. 2020 - Vánoční besídka pro červené a oranžové - sál 16:00  
11. 12. 2020 – Vánoční besídka pro žluté - sál 15:30 
15.12. 2020 -  Divadlo v MŠ: Vánoční příběh 
22. 12. 2020 – Tradiční vánoční dopoledne ve školce pro rodiče s dětmi  
23. 12. 2020 - 3.1.2021 - školka uzavřena 
 
Leden  
Bobování a klouzání se na sněhu – všechna oddělení  - termín bude upřesněn 



Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - červení  - termín bude upřesněn 
Mrazení - pokoj paní Láry Fáry - oranžoví  - termín bude upřesněn 
12.1. 2021  - Zimní mistrovství: dopolední program pro všechna oddělení 
19.1. 2021 - Projektový den zdraví: dopolední program pro všechna oddělení  
 
 
Únor  
Projektový den jazyků  - termín bude upřesněn 
schůzka Lyžařská školka  - termín bude upřesněn 
10.2 a 20.2. 2021- Náborové dny ZŠ Doctrina 
12. 2. 2021 Dopolední masopustní rej masek – všechna oddělení 
12. 2. 2021 Koláčování – odpoledne s pečením koláčů a aktivitami pro rodiče a děti  
15. - 19.2. 2021 – Lyžařská školička se Sport Kids – červení, oranžoví 
 
Březen 
Zápis nanečisto - připravují děti ze 4.třídy pro předškoláky  - termín bude upřesněn 
19.3.2021 Jarní dílny od  15:00 do 18:00 
26.3.2021 Noc s Andersenem: tradiční akce se zaměřením na předčtenářskou 
gramotnost, určená pro děti z MŠ a přátele, přespání v MŠ 
29.3-1.4.2021 Barevné dopoledne (modré pondělí, červené úterý, černá středa, 
zelený čtvrtek) všechna oddělení  
 
Duben  
2. 4.2021 - Velký pátek - školka uzavřena 
5.4. 2021 - Velikonoční pondělí - školka uzavřena 
Jarování - pokoj paní Láry Fáry - červení  - termín bude upřesněn 
Jarování - pokoj paní Láry Fáry - oranžoví  - termín bude upřesněn 
9.4. 2021 Zápis ZŠ Doctrina  
30. 4. 2021 – Čarodějnický rej – v rámci dopoledního programu školky 
 
Květen  
Program se čtvrtou třídou– červení  - termín bude upřesněn 
6.5.2021 Besídka pro maminky - všechna oddělení  
24.-27.5.2021 Školka v přírodě - oranžoví, červení 
 
Červen  
1. 6.2021 - Dětský den: dopoledne pro děti:  
12. 6.2021 – Závěrečná školková slavnost pro děti, rodiče, příbuzné, přátele i 
kolemjdoucí, prezentace MŠ  
Malování na asfalt se třetí třídou ZŠ - červení  - termín bude upřesněn 
21.-25.6.2021 Týden v Africe (Projektový týden) 
25.6.2021 Běh pro dobrou věc 
 



Červenec  
5.7. - 6.7.2020 - státní svátek - školka uzavřena 
Celodenní výlet: všechna oddělení  - termín bude upřesněn 
Slunění - pokoj paní Láry Fáry, oranžoví, červení  - termín bude upřesněn 
27.7.2021(út) - 31.8.2020(út) - školka uzavřena 
 
 
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 emailem a na plakátech ve vestibulu školky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


