Celoroční plán akcí MŠ Majakovského
pro školní rok 2018/2019
Naše mateřská škola se snaží pro děti pořádat akce zábavné, naučné i dobrodružné
a v nejkratší možné době zveřejňujeme zážitky a prožitky prostřednictvím fotografií
z konaných akcí na našich webových stránkách ms.zs-majakovskeho.cz.
Do vzdělávací nabídky bude zařazena práce s interaktivní pomůckou MagicBox a
postupné zařazování programu „Hrátky s angličtinou“.
V programu mohou nastat změny - zrušení či přesunutí kvůli nepřízni počasí nebo naopak
přibude nějaká další akce konaná v MŠ, o které se rodiče včas dozví v aktualitách, nebo na
nástěnkách v MŠ (např. kouzelník, ukázka záchranných složek, tematické procházky a jiné).
V MŠ budou probíhat hospitační a kontrolní činnosti vedoucí učitelkou dle
hospitačního plánu. Vycházíme vstříc praktikantkám při plnění praxí na pozici učitelky či
chůvy.
Vždy první týden v měsíci se uskutečňuje v MŠ porada s vedením ZŠ (shrnutí
plánovaných akcí na daný měsíc), další porady vedení dle potřeb.

Orientační plán akcí:

Září




Třídní schůzky s rodiči
Návštěva jízdárny Olšiny
Adaptační výlet – Dinopark popř. ZOO

Říjen/Listopad








„Draky lehce vyrobíme, celou školku vyzdobíme“ – podzimní dílnička s rodiči
Halloweenské odpoledne s rodiči (vydlabávání dýní, podzimní tvoření)
Kino Centrum
Planetárium v MŠ
Focení
Návštěva jízdárny Olšiny
„Hledání pokladu skřítka Podzimníčka“ – hledání pokladu s plněním úkolů
v lesoparku Dubina

Prosinec





Interaktivní tabule v ZŠ
Mikulášská nadílka
Vánoční posezení u stromečku
Divadlo Šamšula

Leden





Plavání
Třídní schůzky s rodiči dle potřeby
Beseda školní zralosti
Logopedická depistáž

Únor/březen








Karneval
Lyžařský kurz
Návštěva I.třídy ZŠ
Jarní tvoření v družině
Divadlo Letadlo
Divadlo Šamšula
„Čarodějnický den“

Duben








Den otevřených dveřích v MŠ
Zápisy dětí do 1.třídy ZŠ
Sokolníci s dravými ptáky
Jarní focení
„Pašíjový týden“
Velikonoční tvoření s rodiči – malování, zdobení vajíček
Návštěva jízdárny Olšiny

Květen






Zápisy do MŠ
Besídky ke dni matek
Divadlo Šamšula
Radovánky, loučení s předškoláky
Návštěva jízdárny Olšiny

Červen






Akce ke Dni dětí
Výchovný koncert v ZUŠ
Výlet do přírody
Prázdniny bez úrazu
Sportovní den v ZŠ

Červenec
MŠ UZAVŘENA

Srpen
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

V Karviné dne 20. 8. 2018

Zpracovala ved. uč. MŠ: Antalová Iveta

