
 
 

 

PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2022-2023 

Plán je flexibilní a během školního roku bude průběžně upravován a dotvářen 

 

 
 

 

Měsíc 

 

 

Akce 

celoročně 
• vycházky do okolí obce, hry na školní zahradě 

• vyrábění a hraní s přírodními materiály 

• individuální konzultační hodiny po předchozí domluvě kdykoli, 

po ukončení přímé výchovné  práce u dětí 

• projektový rok „ VÝPRAVY DO MINULOSTI“ 

 



 

• webináře pro pedagogy a rodiče s odborníky z různých oborů 

• Projekt POHYBEM K POHODĚ -„Hýbu tělem, tvořím rukama, 

cítím srdcem-aneb Co mě baví, dělám s chutí„ (cvičení se 

projektem se Sokolem do života, cvičení v tělocvičně na 

nářadí a lavičkách, výukové programy  s canisterapeutickými 

psy) 

• Jóga v Mš 

• Polytechnická výchova- práce s netradičními materiály 

• průběžné doplňování výzdoby Mš obrázky a výrobky  

• zapojení do soutěží pro Mš  

• Projektové dny - Angličtina v Mš  

• Multikulturní dny 

• Zahradní setkání, posezení, brigády 

• Možnost půjčování literatury ze „ŠKOLKOVÉ 

KNIHOVNIČKY“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Podzim 

 

 

 
Péče o rostliny a stromy na školní zahradě, péče o pozemek školní 

zahrady a hmyzí domeček 

Úklid zahrady před zimou, likvidace starých, přerostlých nebo 

proschlých porostů, hrabání listí 

Zasazení keřů a rostlin pro pozorování hmyzu 

Loutkové divadlo  

Posezení s rodiči aneb Odpoledne s pečení brambor a jiné dobroty 

víkendovka – Podzimní lesní bojovka 

Drakiáda 

víkendovka - Po stopách sv.Martina 

Výroba výrobků na Vánoční jarmark 



                           Zima 

 

Mikulášská nadílka 

zdobení  a rozsvěcení stromečku se zpíváním koled před školkou 

výroba vánočních ozdob a přáníček 

hry na sněhu a se sněhem, bobování 

krmení ptáčků, pozorování stop zvířat a odlévání stop 

pokusy s ledem a sněhem 

Tříkrálový týden 

Masopustní týden 

 

 
 

 

 



      Jaro 

 

 

 Zahradní setkání- brigáda péče o zahradu  

Výsev  a výsadby cibulek květin, dosázení bylinek do bylinkové 

zahrádky 

Vítání jara 

Program „Dopravní hrátky“ 

předplavecký výcvik 

Pěstování dětmi využitelné zeleniny , péče o jednoleté rostliny 

Velikonoční bojovka, velikonoční dílničky 

Čarodějnický týden 

 



       Léto 

 

 
 výlety po okolí obce a výlet na závěr školního roku 

(výlet do minulosti- cesta za indiány – (westernové městečko 

Boskovice) kovárna Zbraslav- pěšky, popř.skanzen Modrá, 

bojovka- hledání pokladu „Po indiánské stezce“  

otužování  a hry s vodou 

hry v přírodě s přírodninami, stavění domečků, kreativní dny v 

přírodě 

Zahradní setkání, Zahradní slavnost- téma dle celoročního 

projektu- rozloučení se školním rokem 

Malá školní olympiáda 

 
 

 

 



MĚSÍČNÍ PLÁN 

Budeme je detailněji přizpůsobovat aktuální situaci a nabízeným 

programům a rodiče informovat prostřednictvím emailu 

 

Září  1.9. Zahájení školního roku, hry ve třídě i venku, poznávání nového 

prostředí 

Brigáda s rodiči 

Zahradní setkání-Podzimní seznamka, aneb pečení brambor a jiné 

dobroty 

Říjen Lesní bojovka přírodou pro všechny, kdo mají rádi přírodu 

Drakiáda  

Listopad  Svatomartinské odpoledne- „Po stopách sv.Martina“ 

 

Prosinec  Vánoční odpolední tvoření s dětmi, s rodiči dle dispozic  

Mikulášské dopoledne v Mš 

Zdobení a rozsvěcení vánočního stromu před školkou – „Strom 

vánočních přání“ 

Vánoční říkání a společné zpívání koled u stromečku 

 

Leden Tříkrálový týden v Mš 

 Zimní procházka ke krmelci s určováním stop zvěře 
 

Únor Návštěva Zš s předškoláky 

Masopustní veselice ve školce 

Březen Rychlení cibulovin 

vyrábění Moren 

Vítání jara-průvod vesnicí k rybníku, vynášení Moreny  

Čtení pohádek ve školce s rodiči, prarodiči dle dispozic a 

epidemiologické sit. 

Pozorování hasičů při záchranné akci-záchrana na ledě(dle počasí) 

Duben  Hrajeme si na zahradníky  

Zahradní setkání-Brigáda s rodiči na zahradě Mš         

Velikonoční odpolední tvoření s dětmi, s rodiči dle dispozic a 

epidemiologické sit. 

Velikonoční bojovka 

Zápis do ZŠ 

Zahájení předplaveckého a plaveckého výcviku dle dispozic a 



epidemiologické sit. 

Čarodějnický týden 

„Dopravní hrátky“ 

 

Květen 
Týden na divokém západě 

Dle možností výlet do west. Městečka Boskovice(změna programu 

dle situace) 

Bojovka „Po indiánské stezce“ 

 
 

 

Červen Mš a Zš Zahradní slavnost se slavnostním pasováním 

Pěší výlet a tematické vycházky 

Zahradní setkání-Rozloučení se školním rokem – posezení s 

občerstvením s rodiči a dětmi na závěr školního roku  

Malá školní olympiáda 

 
 

 


