
Mateřská škola Starý Mateřov, okres Pardubice
Starý Mateřov 117, 530 02 Pardubice

Plánované akce pro školní rok 2020/2021

ZÁŘÍ

8.9. 2020 Divadelní představení v MŠ „O kamarádství“ (Divadlo Úsměv – agentura L. 
Frištenské) v 9:00 hodin

8.9.2020 Orientační logopedické vyšetření (Mgr. Bc. Martina Sádovská), od 8:00 hodin

14.9.2020 Zrakový  screening –  preventivní  vyšetření  zraku  v MŠ  (společnost 
PROZRAK).  Vyšetření  bude probíhat  od  9:00 hodin.  Cena 150,-  Kč/  dítě. 
V daný den potřeba přinést zdravotní průkaz dítěte.

25.9.2020 „Mami, tati, pojď si hrát aneb tak trochu jiný den otevřených dveří“ – od 
14:30 hodin

ŘÍJEN

7.10.2020 Výlet  do  Dýňového  světa  –  Statek  u  Pipků,  Nová  Ves  u  Leštiny, 
předpokládaný čas odjezdu v 7:45

22.10.2020 „Brzy budu školákem“ – ukázková hodina předškolní přípravy, v 15:30

LISTOPAD

18.11.2020 Divadelní  představení  v MŠ  „Muzikantská  pohádka“ (Divadlo  Úsměv  – 
agentura L. Frištenské) v 10:00 hodin

PROSINEC

4.12.2020 Mikulášská nadílka, v 9:00 hodin

9.12.2020 Divadelní představení v MŠ „Vánoční rybička“ (Divadlo Úsměv – agentura 
L. Frištenské) v 9:00 hodin

15.12.2020 Vánoční nadílka

17.12.2020 Vánoční besídka – vystoupení pro rodiče, v 15:30

LEDEN

Zahájení lyžařského kurzu – termín bude upřesněn

26.1.2021 Rodičovská schůzka, v 16:30



ÚNOR

8.2.2021 Zahájení plaveckého kurzu – Aqua centru Pardubice  (začátek lekce vždy 
v 8:15, odjezd od MŠ v 7:20, cena 700,- + doprava; poslední lekce 26.4.2021)

10.2.2021 Divadelní  představení  v MŠ  „O  nemocném  pejskovi“ (Divadlo  Úsměv  – 
agentura L. Frištenské) v 10:00 hodin

23.2.2021

} Individuální schůzky s rodiči, v čase od 13:00 do 17:00 hodin

25.2.2021

BŘEZEN

9.3.2021 Divadelní  představení  v MŠ  „Jarní  vítání“ (Divadlo  Úsměv  –  agentura  L. 
Frištenské) v 9:00 hodin

DUBEN

„Co to  děti  znamená,  když  nám  svítí  červená?“  – preventivní  program 
s policií ČR (termín bude upřesněn)

KVĚTEN

6.5.2021 „Přání  pro  maminku“ –  besídka  ke  Dni  matek,  v 15:45  v sále  obecního 
domu

ČERVEN

1.6.2021 Divadelní  představení  v MŠ  „Jak kočička s pejskem pekli  dort“ (Divadlo 
Úsměv – agentura L. Frištenské) v 9:00 hodin

Školní výlet – termín a místo budou upřesněny

24.6.2021 Pasování předškoláků na školáky – v MŠ, v 15:45

Další akce budou zařazeny s ohledem na třídní vzdělávací program.

Konání akcí bude probíhat v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle „semaforu“ 
Ministerstva zdravotnictví.


