
Plán akcí MŠ Mnichovice 
Září 2020 – červen 2021 

(Plán bude postupně doplňován a upřesňován) 

ZÁŘÍ 
 

Zahajovací a informační schůzka s rodiči – se z důvodu epidemiologické situace 
konat nebude. Dotazy je možné posílat na martina.cermakova@msmnichovice.cz 

14.-18.9. EVVO – TVOŘENÍČKO na zahradě MŠ – všechny třídy 
19.9. 
ZRUŠENO 

„PO STOPÁCH KOCOURA MIKEŠE“  
– vycházíme v 10:00 z náměstí v Mnichovicích 
- společná akce rodičů s dětmi, přáteli MŠ a týmem MŠ 

15.9. od 9.45 „Pejsek a kočička jdou do divadla“ – Divadlo Romaneto - z důvodu nemoci zrušeno 
Nové představení: „O Smolíčkovi“ Divadlo KK - celá MŠ – na zahradě MŠ 

18.9. EKOŠKOLA – 1.schůzka EKOTÝMU v novém školním roce  
(v rámci MŠ: děti a pedagogové) 

21. – 25.9. Sportovní den – všechny třídy: 
21.9. Koťata – Stadion pozemního hokeje 
21.9. Hvězdičky – na zahradě MŠ 
22.9. Berušky + Motýlci – na zahradě MŠ 

22.9. Sluníčka – workoutové hřiště 
24.9. Sluníčka – workoutové hřiště 
25.9. Žabičky – zahrada MŠ 

22.9. - přesunuto Muzeum Říčany „Do lesa s Habřílkem“ – Sluníčka/ z důvodu nemoci lektorky zrušeno 
22.9. - přesunuto Muzeum Říčany „Do lesa s Habřílkem“ – Žabičky/ z důvodu nemoci lektorky zrušeno 
29.9. – 2.10. Poznáváme Mnichovice – Myšlín a Podhorky  

– všechny třídy: UPŘESNĚNÍ DLE POČASÍ 
29.9. Hvězdičky - Podhorky 
30.9. Berušky a Motýlci - náměstí 
30.9. Koťata - Podhorky 
1.10. Žabičky - Podhorky 
2.10. Sluníčka - Mohyla 

 

ŘÍJEN 

1.10. Mezinárodní den seniorů – předání dárečků našim seniorům 
1.10. od 9.00 hod. La Mamka - workshop – „Bubliny“ – Sluníčka 
1.10. od 10.00 hod. La Mamka - workshop „Bubliny“ – Motýlci a Berušky 
5.-9.10. EVVO - PODZIMNÍ TVOŘENÍČKO (mandaly, panáčci…) – všechny třídy 
5.10. od 10.00 hod. La Mamka - workshop „Bubliny“ – Koťata 
5.10.  Nový termín: Muzeum Říčany „Do lesa s Habřílkem“ – Sluníčka 
5.10. Nový termín: Muzeum Říčany „Do lesa s Habřílkem“ – Žabičky 
6.10. Muzeum Říčany „Do lesa s Habřílkem“ – Hvězdičky 
7.10. Výukový program se zvířátky, Gabriela Mařáková – Koťata + Sluníčka - zrušeno 
9.10. od 9.00 hod. La Mamka - workshop „Zatloukaná myška“ – Žabičky 
9.10. od 10.00 hod. La Mamka - workshop „Zatloukaná myška“ – Hvězdičky 
12.-16.10. Den pro přírodu – celá MŠ 
12.-16.10. EVVO - „JABLÍČKOVÝ TÝDEN“ - povídání o jabloni, ukázky a ochutnávky 

jablečných dobrot – všechny třídy jednotlivě 
19.-23.10. Poznáváme Mnichovice – Božkov - všechny třídy: 

20.10. Sluníčka – Božkovský rybník 
21.10. Berušky a Motýlci – nádraží 
22.10. Koťata – „Probádání cyklostezky do Mirošovic“ 



 BRUSLENÍ – z důvodu (prodloužení) rekonstrukce stadionu ve Velkých Popovicích 
bude probíhat v 2.pololetí 

21.10. „Potrestaná lakota“ – Divadlo Kůzle - zrušeno 
29.-30.10. Podzimní prázdniny (povinné předškolní vzdělávání) 

 

LISTOPAD 
2.-6.11. Dýňování v MŠ – týdenní projekt všech tříd  
10.11.   „Zamykání zahrady“ den pro přírodu – podzimní úklid zahrady  
9.-13.11. Tvoření pro babičky a dědečky – všechny třídy - posunuto 
11.11. „Slavnosti svatého Martina“ aneb „Svatomartinská světélka“ 

rozsvícení stromu v MŠ 
12.11. FOTOGRAFOVÁNÍ V MŠ – všechny třídy - posunuto 
16.-20.11. Poznáváme Mnichovice – „Místo, kde žiji“ – všechny třídy: 

18.11. Sluníčka – cyklostezka Potočiny 
18.11. Motýlci – městský úřad, hasičská zbrojnice a škola 
20.11. Koťata – Škola, městský úřad, kostel… 

24.11. „Nápad myšky Terezky“ – Divadlo Kopecký – posunuto 
 

PROSINEC 
zrušeno ČERTOVSKÝ REJ + zvonečkový průvod  
2.12. 2. schůzka EKOTÝMU téma: „Zadržování vody v zahradě“ 
4.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ – dopoledne 
7.-11.12. EVVO – „VÁNOČNÍ TVOŘENÍ“ – všechny třídy celý týden 
10.12. „Vánoční příběh“ - Divadlo Krab 
14.-17.12. EVVO – „TRADICE VÁNOC“ – všechny třídy celý týden   

BESÍDKY budou, bohužel, bez účasti rodičů, a to v dopoledních hodinách 
zrušeno VÁNOČNÍ SETKÁNÍ U BETLÉMA + vystoupení dětí z MŠ 
23.12.2020 
- 3.1.2021 

Vánoční prázdniny (povinné předškolní vzdělávání) 

22.12. Ukončení provozu MŠ v roce 2020 
23.12.- 31.12. PŘERUŠENÍ PROVOZU  
4.1.2020 Zahájení provozu MŠ (1.1.2021 je státní svátek) 

 

LEDEN 
6.1. Tři králové 
14.1. 9.00+10.00 Lenka Hamajdová: Angličtina „Bobřík n cestě kolem světa“ – K+S, H+Ž- zrušeno 
18.-22.1. Ráj sněhuláků – celá MŠ 
19.1. od 9.00+10.15 Cirkus Adonis – představení – M+B, H+Ž - zrušeno 
27.1. 3. schůzka EKOTÝMU téma: „Pokusy s vodou + skupenství“ 
29.1. Pololetní prázdniny (povinné předškolní vzdělávání) 

 

ÚNOR 
11.2. Divadlo Koutová „Rytířská pohádka s písničkami“ - zrušeno 
17.2. KARNEVAL v MŠ – dopoledne – celá MŠ 
22.2. MASOPUST v MŠ – dopoledne – celá MŠ 

 

BŘEZEN 
8.-14.3. Jarní prázdniny (povinné předškolní vzdělávání) 
18.3. v 9.30 „Hadráček a létající svetr“ Tesař 100 dortíků K+S - zrušeno 
22.3. „Den pro vodu“ – 22. březen je Světový den vody – projekt celá MŠ (celý týden) 
24.3. 4. schůzka EKOTÝMU 
31.3. Projektový den – POLYTECHNIKA – dopravní prostředky - posunuto 



DUBEN 
14.4. Odemykání zahrady + Jarní úklid zahrady (celá MŠ) 
 Den otevřených dveří v MŠ na dálku aneb „Přijďte mezi nás“ - virtuální prohlídka 

mateřské školy na webových stránkách MŠ 
22.4. Den Země – projekt + Ukliďme Česko 
23.4. Světový den knihy a autorských práv 
21.- 27.4. Vyzvedávání žádostí o přijetí do MŠ: 21.4. – 27.4.2021 elektronicky 
28., 29.4. „Návštěva“ předškoláků v ZŠ – K+S (on-line setkání) 
30.4. Čarodějnický rej v naší mateřské škole 

 

KVĚTEN 
celý květen MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD 2021 – projekty na zahradě (celá MŠ) 
5.5. Den pro přírodu – pozorujeme mláďata 
5.5. „Návštěva“ předškoláků v ZŠ – K+S (on-line setkání) 
11.5. „Velké cesta zemí Zvědozemí“ – Divadlo Kůzle, venku na zahradě (celá MŠ) 
12.5. a 13.5. ZÁPIS DO MŠ – bez osobní účasti dětí a rodičů 
17. - 21.5. SÁZENÍČKO „Malý zahradník“ – projektový týden (celá MŠ) 
18.5. „Zvířecí show“ – venku na zahradě MŠ - M+B+Ž+H 
18.5. od 8.30 Projektový den – POLYTECHNIKA – dopravní prostředky - K+S 
19.5. 5. schůzka EKOTÝMU 
24.-28.5. MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD – zhodnocení projektu a předání dárků  
Celý měsíc BADATELSTVÍ 
Celý měsíc TVOŘENÍČKO – ve spolupráci s Muzeem Říčany 
5-6/2021 Třídní výlety – všechny třídy – BUDE upřesněno – dle epidemické situace 

 

ČERVEN – dle epidemické situace bude upřesňováno 
1.6. Den dětí v MŠ – na zahradě MŠ – soutěže a dárečky... 
7.6. od 10.00 „O Palečkovi“ – Novákovi - Malé divadélko – venku na zahradě (celá MŠ) 
10.6. od 8.15 FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ– celá MŠ – p. Flasch (skupinové foto každé třídy) 
15.6. od 9.30 Rozloučení s předškoláky – Inka Rybářová, venku na zahradě MŠ 
16.6. od 17.00 Setkání rodičů nově přijatých dětí – od 17.00 do 17.30 hod. na zahradě MŠ 
17.6.  
V 8.30 a 9.45 

Projekt „Včelka“ – přednáška o včelách p. Paroulek 

21.6.  
v 9.30 a 10.30 

Lenka Hamajdová - NÁMOŘNÍK BOŘÍK NA CESTĚ KOLEM SVĚTA (celá MŠ) 
dobrodružná plavba napříč světadíly s veselými písničkami + AJ 

24.6.  
v 9.30 a 10.30 

Koncert vážné hudby pro děti -Duo Beautiful Strings - hudební edukativní pořad 
Monika Urbanová, houslistka, členka Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK   
a  harfistka Hedvika Mousa Bacha  K+S a H+Ž na zahradě (v altánu) MŠ 

Celý měsíc BADATELSTVÍ 

 


