
PLÁN AKCÍ MŠ RADIM 2020/21

ZÁŘÍ          

 Zahájení celoškolního projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“

 Zahájení projektu „Putování s veverkou“ – (třída Veverek)

 Bezpečný pes – (jen Veverky) – 10. 9.

 Tonda Obal – interaktivní pořad – (jen Veverky) 17. 9.

 Divadlo v MŠ „Kouzelný hrnec“ 17. 9.

 Zahájení sběru citronové a pomerančové kůry

 Drakiáda

 Zahájení relaxačních pobytů v solné jeskyni (24. 9. – 10. 12.)

ŘÍJEN

 Vánoční fotografování – Photodienst Brno – 6. 10.

 Sběr starého papíru – 5. 10. – 9. 10.

 Podzimní čarování – sběr podzimních plodů – 5. 10. – 9. 10.

 Dopravní hřiště Kolín  (jen Veverky) – 14. 10.

 Vystoupení žáků ZŠ v rámci projektu Týden Podzimáček 

 Účast na Vítání občánků – 18. 10. 

LISTOPAD

 Svíčkárna Rodas v Šestajovicích – „Vánoční tvoření“ 10. 11. (jen Veverky)

PROSINEC

 Čertí rojení – vystoupení třídy Veverek ve třídě Myšek – 3. 12.

 Mikulášská nadílka - vystoupení žáků 5. ročníku ZŠ v MŠ – 4. 12.

 Vánoční zpívání „Adventní čas“ -  10. 12. (jen Veverky od 17 hod)

 Vánoční besídky

 Návštěva místní kaple

LEDEN

 Individuální schůzky – 27., 28. 1.

ÚNOR
 Karneval

 Prima Vizus – vyšetření zraku dětí 

 Den mateřského jazyka – 21. 2.



BŘEZEN

 Ukázka výuky v 1. ročníku pro rodiče budoucích prvňáčků  - 25. 3.

 Divadlo v MŠ – „Kašpárek“ – 26. 3. 

 Návštěva DPS – Velikonoce – 30. 3.

DUBEN

 Zápis do 1. tř. ZŠ – 7. 4. 

 Divadlo v MŠ – „Dvanáct měsíčků“ 13. 4.

 Sběr starého papíru – 19. 4. – 23. 4.

 Dopravní hřiště Kolín – (jen Veverky) 

KVĚTEN

 Zápis do MŠ – 4. 5. (od 14,00 hod)

 Ukázka výuky v 1. ročníku pro předškoláky - 19. 5.

 Besídky ke Dni matek

 Foto - třídní kolektivy , -tablo (jen Veverky)

 Ukončení sběru citronové a pomerančové kůry – 31. 5.

ČERVEN

 Oslava MDD – 1. 6.

 Účast na Vítání občánků na OÚ Radim – 6. 6. 

 Kouzelný cirkus – 10. 6.

 Školní výlety 

 Hospitace elementaristky v MŠ 

 Informativní schůzka s rodiči dětí, které budou v MŠ ve šk. roce 2021-22    

17. 6. od 15,30 hod

 Rozloučení s předškoláky – 22. 6.

 Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ 

 Vyhodnocení sběru pomerančové a citronové kůry 

   ________________                                                  ________________

        Ivana Čáslavová                                                         Mgr. Petra Jirková

 (zástupkyně ředitelky školy)                                              (ředitelka školy)
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Organizace školního roku 2020/2021 v základních školách, středních školách, 

základních uměleckých školách a konzervatořích

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve všech základních školách, 

středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. 

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního 

vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021. 

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. 

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 

3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021. 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Kolín - 1. 2. - 7. 2. 2021     

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (Pátek 2. dubna 2021 

je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních 

svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021. 

Provoz MŠ Radim bude přerušen od 12. 7. 2021 do 20. 8. 2021. Období školního 

vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021. 


