
Mateřská škola Zámecká  

                            Rosice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace           

            Roční plán  školní rok 2019/2020
Netradiční aktivity

Plavání termín: listopad - leden zajišťuje řed. V.Božková
zodpovídají vedoucí uč.

Bruslení termín: leden - únor zajišťuje řed. V.Božková
zodpovídají vedoucí uč.

                                                                                                                            
Lyžování s Lemurem termín: leden - březen zajišťuje řed. V.Božková

zodpovídají vedoucí uč.

In-line s Lemurem termín: jarní měsíce zajišťuje řed. V.Božková
zodpovídají vedoucí uč.

Golf s Lemurem termín: jarní měsíce zajišťuje řed. V.Božková
zodpovídají vedoucí uč.

Škola v přírodě termín: květen zajišťuje vedoucí ŠvP
 

             
Keramika a tvoření termín: 1x týdně             zajišťuje řed. V.Božková
                                                                                                                    Agentura Rytmik Dětem       
                                                                                                                               
                                                                                                                             
Notování s flétničkou termín: 1x týdně             zajišťuje řed. V.Božková
                                                                                                                    Agentura Rytmik Dětem       
                                                                                                                              
                                                                                                                                
Hrátky s angličtinou termín: 1x týdně           zajišťuje řed. V.Božková
                                                                                                                  Agentura Rytmik Dětem
                                                                                                                                   
Logohrátky termín: 1x týdně          zajišťuje  řed. V. Božková
                                                                                                                 Agentura Rytmik Dětem



Projekt

Technické školky                     termín: celoročně                                 zajišťují kompetentní uč.

Celé Česko čte dětem             termín: celoročně zajišťují vedoucí uč. 

Svět nekončí za vrátky           termín: celoročně                                 zajišťují vedoucí uč.

Děti pro své město                  termín: květen                                      zajišťují vedoucí uč.

Koukají na nás správně termín: říjen zajišťuje řed. V. Božková

Zdravý úsměv                           termín: duben                                       zajišťuje řed. V. Božková
 

Slavnosti v MŠ

Podzimní tvoření - dílny s rodiči zodpovídají uč. ve třídách

Advent - Rozsvícení vánočního stromu na náměstí zajišťuje OP Smetanova

                 Mikulášská nadílka /divadlo…/ zajišťují vedoucí uč.

                 Vánoční dílny s rodiči zodpovídají uč. ve třídách   

                 Vánoční posezení u stromečku zodpovídají uč. ve třídách

Masopust - karnevalový týden zajišťuje OP Husova
zodpovídají uč. ve třídách

Vítání jara - vynášení Morany zajišťuje P Zámecká
zodpovídají uč. ve třídách   

Velikonoce - dílny s rodiči zodpovídají uč. ve třídách   
                          
                        Velikonoční kumštování zajišťuje OP Říčanská

 Den rodiny - slavnost pro maminky zodpovídají uč. ve třídách

                        dílny s tatínky

Týden ke Dni dětí – zábavná slavnost, výlet zodpovídají uč. ve třídách.
                                
                                 
Rozloučení s předškoláky - zahradní slavnost zajišťuje řed. V. Božková
                                             
                                                   ročenka zajišťují vedoucí uč.



Další aktivity v MŠ

Divadla a kulturně vzdělávací akce             termín: 1x měsíčně zajišťují vedoucí učitelky
                                                                                                                                  
                                                                                                                                  
Spolupráce se ZUŠ  -  koncert, depistáž       termín: březen  zajišťuje řed. V.Božková

Spolupráce se ZŠ  

Návštěva dětí z 1.tř. ZŠ  s vysvědčením termín: leden zodpovídají vedoucí uč 

Předškolácké skupinky termín: leden-květen zodpovídají vedoucí uč.

Řešení odkladů šk.docházky termín: únor zodpovídají vedoucí uč.

 termín: březen            zodpovídají vedoucí uč.

Spol. setkání dětí u příležitosti Dne Země      termín: duben            zodpovídají vedoucí uč.

Návštěva předškoláků v 1.tř.ZŠ              termín: leden-březen zodpovídají vedoucí uč.

Konzultační setkání s předáváním poznatků termín: leden zajišťuje řed. V Božková

Spolupráce s psycholožkou PPP Brno termín: leden zajišťuje řed. V. Božková

Spolupráce s KIC – kulturní akce termín: celoročně zajišťují vedoucí učitelky

                                  příspěvky do ROSY termín: 1x měsíčně zodpovídají vedoucí uč.

Spolupráce se Zdravou školní jídelnou         termín: celoročně        zodpovídají vedoucí uč.

V Rosicích dne 1.9.2019                                                                         

                                                                                    Věra Božková, ředitelka školy


