ROČNÍ PLÁN
Školní rok 2021/2022

Mateřská škola Olomouc,
Helsinská 11, příspěvková organizace.

Termíny zápisů do MŠ a ZŠ dle zákona
Zápis k PV do mateřské školy dle zákona 561/2004 (Školský zákon) – 2.5. – 16.5.
Zápis do ZŠ dle zákona 561/2004 (Školský zákon) – 1.4. – 30.4.

Přesný termín upřesní školy prostřednictvím svých webových stránek po
domluvě se zřizovatelem.

Organizace školního roku 2021/2022
v návaznosti na organizaci školního roku 2020/2021 dle pokynů MŠMT
pro mateřské školy Helsinská 11 a Čapka Choda 12
Podzimní prázdniny
připadnou na středu 27.10. a pátek 29.10. 2021 (čtvrtek 28.10 státní svátek) – bude
zjišťován zájem o docházku do MŠ
-

MŠ OTEVŘENA

Vánoční prázdniny budou v MŠ zahájeny v pátek 24.12. prosince 2021
a skončí v neděli 2. ledna 2022.
MŠ bude opět otevřena v pondělí 3. ledna 2021

MŠ UZAVŘENA
od pátku 24.12.2021 – neděle 2.1.2022
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4.2.2022
– bude zjišťován zájem
- MŠ OTEVŘENA
Jarní prázdniny připadnou na týden od 21.2. – 27.2. 2022
– bude zjišťován zájem o MŠ
- MŠ OTEVŘENA
Velikonoční prázdniny
připadnou na čtvrtek 14.dubna 2022, pátek 15. dubna je státní svátek.
– na čtvrtek bude zjišťován zájem o MŠ
- MŠ 14.4. 2022 OTEVŘENA
Hlavní prázdniny - od pátku 1. července 2022 – středy 31. srpna 2022
V MŠ PRÁZDNINOVÝ PROVOZ, který bude upřesněn v měsíci
leden – únor. Školní rok začíná ve čtvrtek 1. září 2022

Schůzky s rodiči
1. Září 2021
2. Únor 2022

AKCE ve školním roce 2021/2022
Říjen
Říjen – Listopad
Říjen – Listopad
Prosinec
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben
Březen – Květen
Duben
Květen
Květen - Červen
Červen
Červen
Květen - Červen

– Ekologický program s předškoláky v přírodě
- Požární poplach
- Podzimní slavnosti na zahradě MŠ, lampionový průvod
– Mikulášská - dle domluvy s Mikulášem
– Ježíšek naděluje dětem do MŠ – Vánoce v MŠ
- knihovna – předškoláci (městská knihovna Olomouc)
děti 4 leté (knihovna Tererovo nám.)
-výtvarná soutěž mezi budovami
- Karneval – dopolední akce pro děti v MŠ
- Vítání jara v MŠ
-Velikonoce - mrskut napříč budovami
- Ekologický program v přírodě s hajným
- výukový program s dopravní tematikou ve spolupráci s policií ČR
nebo městskou policií
- Besídka pro rodiče
- Dětský den,
- Rozloučení s předškoláky
- Dětská olympiáda napříč budovami
- Výlet

Přesné termíny budou upřesněny na pedagogických poradách, přizpůsobeny počasí. Rodiče
budou s termíny včas seznámeni.
1-2x/za 1-2 měsíce
předškoláci

- divadlo, koncerty, Eko programy,
- dle možností besedy, výukové programy, muzea, prohlídky našeho
města, výchovné koncerty, exkurze….

Průběh akcí se bude řídit aktuálním stavem vývoje nákazy virového
onemocnění COVID-19.

Přehled aktivit v MŠ
1.externí agentury - nabídka
Mateřské školy Helsinská 11 a Čapka Choda 12 nabízejí:
Předplavecký výcvik
Místo: Olomoucký bazén
Každou středu od 9:30 – 10:15
Věk dítěte: přednost mají předškoláci, stavy jsou doplňovány zájemci z věkové řady 4-5 let.
Lyžařský kurz
Místo: Hlubočky od cca 7:00 – 12:30, leden – březen dle počasí – 6 lekcí
Den bude upřesněn dle harmonogramu agentury Rok s pohybem
Věk: dle schopností dítěte, doporučeno od 4 let
In – line bruslení
Místo: hřiště ZŠ Helsinská, podzim a jaro, vždy po 4 lekcích, od 10:00 – 11:00
Den bude upřesněn v průběhu září
Věk: od 4 let
Kroužky v odpoledních hodinách od 15:30 – 16:15
Judo Warriors (www.judoprozdravi.cz)
Taneční škola Coufalovi (www.coufalovi.cz)
Kroužky Olomouc
MŠ Helsinská:
Pondělí
JUDO
Středa
Tanečky

15:30 – 16:15
15:30 – 16:15

MŠ Čapka Choda:
Středa
JUDO
Pondělí
Tanečky

15:30 – 16:15
15:30 – 16:15

Doporučený věk od 4 let
Kroužky budou otevřeny dle zájmu. Minimální počet dětí pro otevření kroužku 8-10 dětí.
Maximální počet dětí v kroužku 12-15 dětí (u keramiky 12).

2. nabídka MŠ - interní kroužek v MŠ Helsinská
Úterý - Přírodovědný kroužek

15:00 - 16:00

Mgr. Marie Bachanová

