
PLÁN AKCÍ  NA ŠKOLNÍ  ROK  2022/2023 
 

 
Září 

 7.9. v 15.15 hod. úvodní schůzka s rodiči MŠ Komenského 6 

 zahájení  Edukativně stimulačních skupin pro předškolní děti s rodiči (ESS )                                                

 zahájení kroužku jógy (pondělí), angličtiny (čtvrtek), logopedická prevence s rodiči 

(středa odpoledne, lichý čtvrtek „sluníčka“), němčina  

 15.9. Zábavný program v MKS Horka „Podzimní Tetiny“ 

 16.- 22.9. Účast v Projektu „Pěšky do školy“ 

 22.9. výchovná pohádka divadla Šumafuk „O ukradených nosech“  

 27.9.Oční screening v MŠ  

  

Říjen 

 ESS pro předškolní děti s rodiči (sudá úterý „motýlci“a „sluníčka“, lichá úterý 

„berušky“) 

 probíhá kroužek jógy, angličtiny, logopedická prevence s rodiči, němčina 

 4.10. „Den zvířat“ v mateřské škole (Mezinárodní den zvířat) 

 13.10. Předvánoční fotografování dětí  firma „Photodienst“ 

 20.10. interaktivní výukový program Filiánek Brno „Proč nám kráva mléko dává“, 

lektorka Ing.Jana Benešová 

  Divadlo Radost Brno, dle aktuální nabídky divadla (starší děti) 

 Pohádka v MKS Adamov  

                   

 

Listopad 

 ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, 

jóga, němčina 

 2.11. „Oranžovo-černý dušičkový den“ 

 Pohádka v MKS Adamov 

 14.11.Hudební pořad s pestrou přehlídkou hudebních nástrojů Mgr.Leoše Drahotského 

a Mgr.Miroslavy Smékalové „ Večerníčky nedáme, rádi si je zpíváme“  

 30.11. předvánoční program „Putování za Mikulášem“  

spojený s Mikulášskou nadílkou, pořad Divadla „Kača a Kača“ 

 

 

  

Prosinec 

 ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, 

jóga, němčina 

 6.,7.,8.,12. Adventní  setkání s rodiči u vánočního stromečku 

 Vánoční vystoupení pro seniory v DPS v Adamově 

 Pohádka v MKS Adamov          

 

 

 

          

 



Leden 

 ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, 

jóga, němčina 

 12.1. „Bílý den“ 

 Zábavný program dopravní prevence sdružení ZaPS „Klaun TÚTÚ učí děti dopravu“ 

 Pohádka v MKS Adamov 

 31.1. „Den dětí ulice“, povídání se zaměstnanci Charity Blansko 

 konzultační dny pro rodiče 

 

 

 

Únor 

 ESS pro předškolní děti s rodiči, kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči,  

jóga, němčina  

 Karneval v MŠ, hudba a program „Pohádkové divadlo Marka Dobrodinského“  

 pohádka v MKS Adamov 

 návštěva 1.třídy a přípravné třídy v ZŠ  

 návštěva loutkového divadla Radost, pohádka dle aktuální nabídky divadla  

 

                    

 

Březen 

 ESS pro předškolní děti s rodiči- ukončení      

 probíhá kroužek jógy, angličtiny, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina, 

 16.3. Program malé technické univerzity „Malý zpracovatel odpadů“  

 22.3. „Modrý den“, oslava Světového dne vody  

 pohádka v MKS Adamov 

 

                   

Duben 

 probíhá kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina,  

 3.4. „Den knihy“ v mateřské škole (2.4.), návštěva knihovny na Ptačině (starší děti)  

 12.4. „Vesmírný den“ zážitkový program v MŠ s kosmickým zážitkovým stanem, 

Mgr. Petr Šášek 

 24.4. „Zelený den“, oslava Mezinárodního dne Země, vycházka k „Sedmi dubům“  

 jarní fotografování dětí + třídy    

 pohádka v MKS Adamov 

 

 

 

 

Květen 

 probíhá kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina  

 2.,3.,4.5. Besídky ke „Dni matek“ 

  školní výlet do Kroměříže, pohádkový program pro děti na zámku Kroměříž 

( přesné datum a název pohádky bude upřesněno později) 

 pohádka v MKS Adamov 

 

 



 

 

 

Červen 

 probíhá kroužek angličtiny, logopedická prevence s rodiči, jóga, němčina 

 5.6. „Kouzlení se zvířátky“ program kouzelníka Jiřího Krejčí pro děti k MDD 

 „Týden dětské radosti“: pochod pohádkovým lesem, sportovní stanoviště na školní 

zahradě, malování na chodníku, pěší výlet k Pomníku lesníků apod. 

 15.6.„Rozloučení se školáky“, stanoviště s úkoly pro rodiče a děti na školní zahradě, 

pasování dětí na „Školáky“, hudební produkce oblíbená skupina „Velvet“  

 22.6. „Pruhovaný den“ v MŠ 

 

 

 

Další akce je možno zařadit podle aktuální nabídky a možnosti školy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


