Plán práce
školní rok 2019 / 2020
Září
Prázdniny skončily, škola začíná
Poučení o bezpečnosti (dle osnovy)
Depistáž výslovnosti PaedDr. Stryková
Třídní schůzka s rodiči
Bramborhrátky s rodiči, posezení u ohně, hry na zahradě EVVO projekt „Rodiče vítáni“
EVVO sběr papíru - kontejner
Den s našimi záchranáři
Sportovní dopoledne v rámci obce Rokytnice
Vaříme s dětmi – pečeme jablečný štrůdl

Říjen
Přichází podzim
Hudební pořad pro děti v kině Hvězda
Změny na zahradě na podzim – pozorování, pokusy, EVVO
Krmení kachen na rybníce EVVO
Vycházka do lesa, mladší do parku - sběr přírodnin EVVO
Dýňování - výroba strašidel z dýní a z přírodního materiálu Projekt „Rodiče vítáni“
Vaříme s dětmi – zeleninové lečo

Listopad
Alenka stůně
Den „Na bílo“- oslava svátku Martina
Vaříme s dětmi – pečeme svatomartinské podkovičky
Keramické tvoření s rodiči
Konzultace s rodiči: Hodnocení individuálního pokroku dětí – projekt „Rodiče vítáni“
Uspávání broučků – lampionový průvod se „zamykáním“ zahrady

Prosinec
Adventní čas
Čertovská škola v MŠ – spaní v MŠ
Mikulášská nadílka v mateřské škole
Vánoční tvoření v MŠ s rodiči (polytechnická výchova) - Projekt“ Rodiče vítáni“
Česko zpívá koledy, návštěva kostela
Vánoční besídka v MŠ - vystoupení dětí pro rodiče a seniory v „Zámečku“
Vaříme s dětmi – pečení perníčků
Zdobení stromečku pro zvířátka

Leden
Zima už je tu
Krmení ptáčků na zahradě, péče o krmítko -EVVO
Návštěva místního kostela, zpěv koled
Zimní vycházka do parku a na rybník
Radovánky v zimě- bobování na školní zahradě, stavba iglů

Únor
Z pohádky do pohádky
Návštěva předškoláků v 1. třídě projekt:“ Budu školákem“
Karneval v MŠ
Zimní aktivity-hry, soutěže na sněhu
Den „ Na červeno“- oslava svátku svatého Valentýna
Vaříme s dětmi – valentýnská srdíčka

Březen
Jarní těšení
Změny na zahradě na jaře – pozorování rašení pupenů, první květy, výsev semen EVVO
Návštěva místní knihovny- „Březen měsíc knihy“
Ukázka práce s předškoláky, příprava do školy, projekt „Rodiče vítáni a Budu školákem“
Sluníčkový Den „Na žluto“ – vítání jara EVVO, první jarní den
Loučení se zimou – Neseme Morenu

Duben
Atletická olympiáda v MŠ -MPP
Den Země v rámci EVVO, pozorování hmyzu lupou, mikroskopem
Bezpečně v dopravě - řešení dopravních situací na školní zahradě nebo na hřišti (DDM Atlas)
Sběr papíru – EVVO
Konzultace s rodiči : Hodnocení individuálního pokroku - projekt „Rodiče vítáni“
Zápis do ZŠ
Velikonoční tvoření v MŠ –projekt „Rodiči vítáni“
Filipojakubská noc – slet čarodějů a čarodějnic

Květen
Moje rodina
Oblastní atletická olympiáda v Přerově
Zápis do MŠ
Vystoupení ke dni matek – projekt“ Rodiče vítáni“ a vystoupení na „Zámečku“
Vycházka do lesa
Fotografování skupin, jednotlivců a tablo předškoláků

Červen
Děti a naše zem
Den dětí v obci společně se ZŠ
Výlet dle výběru popř. školka v přírodě
Rozloučení s předškoláky – zahradní slavnost
Informační schůzka s paní učitelkou 1. třídy ZŠ – projekt „Rodiče vítáni“
Vyhodnocení sběru papíru, vršků EVVO

Celoroční projekty v mateřské škole:
a) „ Rodiče vítáni“- cíl: zapojit co nejvíce rodičů a přátel školy do aktivit MŠ
(předčítání před spaním, podzimní, vánoční, velikonoční
tvoření, keramické tvoření, drakiáda, Den dětí)
b) „ Budu školákem“ - cíl: spolupráce MŠ a ZŠ, zajistit bezproblémový
přechod dětí z předškolního do základního vzdělávání
c) „ Kniha - můj kamarád“ - cíl: rozvoj předčtenářské gramotnosti
(čtení v knihovně, povídání ,dramatizace pohádek,
předčítání od rodičů a prarodičů)
d) „Svět nekončí za vrátky,cvičíme se zvířátky“ – rozvoj pohybových dovedností (pod
záštitou České obce sokolské)
V průběhu školního roku:
Nácvik - Mateřinky v pohybu
Dramatizace pohádek
Zapojení do výtvarných soutěží, různé výtvarné techniky.
Výzdoby školy
Realizace EVVO- zahrada MŠ - experimentování, pokusy, objevování.
Polytechnická výchova
Předmatematická gramotnost
Předčtenářská gramotnost
Prevence rizikového chování
Návštěva divadelních a jiných kulturních představení
Výchovně vzdělávací programy

Plán akcí je orientační. Může být doplněn o další aktivity nebo některé aktivity budou
vypuštěny podle konkrétních podmínek.

