
AKCE DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023

Březen Sekeřice – den bude upřesněn   
st 15.3. - Dravci 9h - 60kč – p. Nejman
út 28.3. - Velikonoční dílna pro rodiče a děti

            st 22.3. - Beseda v knihovně NB – na téma : „Jako ty“
čt 23.3. - Zvěr a lesní zvířata -Adámek 60kč na dítě – 9.30-10.30
bude upřesněno - Návštěva ŽŠ Hlušice- pouze předškoláci

Duben  st 5.4. - Jiráskovo divadlo NB „Veselé Velikonoce“- 8.30h - 45kč/dítě
 čt 6.4. - Velikonoce – stanoviště na zahradě
 čt 20.4. - Den země - projektový den výroba papíru, čistírna vody
 pá 28.4. - Čarodějnice – za zahradě MŠ

Květen   po 1.5. státní svátek -vstup ČR do EU
     st 3.5. a čt 4.5. - zápis do MŠ
    po 8.5. státní svátek – Den vítězství
    Focení – společné foto třídy, tablo předškoláci – termín bude upřesněn
    st 17.5. -  školní výlet -  Mirakulum 
    po 29.5. - 1.lekce plavání

Červen  čt 1.6. - sportovní den na zahradě Mš – k oslavě DDM
  po 5.6. - 2.lekce plavání 
  po 12.6.- 3 lekce plavání
  st 14.6. - zahradní slavnost – téma „sportovci“ od 16h
  po 19.6. - 4.lekce plavání 
  čt  22.6. - spaní ve školce – pouze předškoláci – téma „indiáni“ od 18h
  út 27.6. - 5.lekce plavání – poslední lekce
  po 27.6 – pá 30.6. -adaptace nově přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání

- v dopoledních hodinách

Červenec po 3.7. a út 4.7. - MŠ v  provozu
     st 5.7. - státní svátek Cyril a Metoděj
     čt 6.7. - státní svátek – upálení mistra Jana Husa
     pá 7.7. - MŠ bude uzavřena
     Po 10.7.-pá 14.7. - Mš v provozu

                 po 17.7. - 18.8. - MŠ uzavřena po dobu 5ti týdnů

Srpen po 21.8.- 31.8. - MŠ v provozu

Září  pá 1.9. začíná nový školní rok 2023/2024
           

Ve Žlunicích dne 8.3.2023                                                                             ředitelka školy
Mgr. Radka Beňáková




