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Plán akcí v průběhu školního roku  2021/2022 
MŠ A. DVOŘÁKA, HOSTINNÉ (vychází z ŠVP) 

 

Měsíc Činnost 

 

Září 
Zahájení školního roku – „Pojď si hrát, jsi náš kamarád“ (soutěžní dopoledne na 

zahradě MŠ)“ – adaptační den nejen pro nejmenší. 

Vydání časopisu Dvořačky, aneb zprávičky z naší školičky. 

3. 9. 2021 Pohádkový park ZUŠ od 9.00 hodin  

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let  

8.9. 2021 v 15:00 hodin - Informační schůzka pro všechny rodiče   

Projektový den Housenky – „Maňásci k nám patří“ 

 

9. 9. 2021 Depistáž, výběr dětí pro logopedickou péči  

 

Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

 

Zahájení celoročního projektu třídy Housenek  „Zdravé štístko – Nácvik optimálního 

sedu“. 

Zahájení celoročního projektu třídy Motýlků „Poznáváme Hostinné – Nejbližší okolí 

MŠ, návštěva informačního centra Hostinné“. 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

 

Rekondiční jízdy na koni 

Sportování v hale nebo na Městském hřišti – termín dle domluvy – obě oddělení. 

 
Říjen „Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Celoroční projekt třídy Housenek  „Zdravé štístko – Hry na podporu správného držení 
těla“. 
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Celoroční projekt třídy Motýlků – „Poznáváme Hostinné - Bydliště jednotlivých dětí 
v Hostinném“ 

14. 10. 2021 Fotografování dětí s vánoční tématikou v 7.30 hodin (PrestigePhoto) 
 

Projektový den Motýlci, Housenky – Drakiáda (odpolední akce s podzimní cestou 

s úkoly pro rodiče s dětmi na kopci nad školkou) 

 

Projektový den třídy Motýlků „Brambory“ 

18.10.2021 Fotografování s vánoční tématikou PhotoDienst, Brno. Od 7.45 hodin.  

Projektový den Housenky „Babí léto – Pavoučků se nebojíme aneb Nešlapej si po 
štěstí“  

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

 

 TÝDEN SENIORŮ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

 

Rekondiční jízda na koni – termín dle domluvy 

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Logopedická prevence – každé úterý a čtvrtek 

 

 
Listopad  „Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

3. 11. 2021 od 15.00 hodin beseda s psycholožkou p. Jebouskou pro rodiče 

5. 11. 2021 Měření zraku na MŠ Tyršovy Sady od 9.00 hodin 

Projektový den Housenky – „Zamykání lesa se skřítkem Podzimníčkem a Barvínkem. 

Projektový den třídy Motýlků „Naše stromy“ 

Celoroční projekt třídy Housenek  „Zdravé štístko – Motivace dětí k pohybu“ 
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Celoroční projekt třídy Motýlků – „Poznáváme Hostinné – Bydliště jednotlivých 

dětí v Hostinném“. 

13. 11. 2021 LASKAVEC!!  

Halloweenská cesta za světýlkem (odpolední akce pro rodiče s dětmi v parku) 

Projektový den Housenky – „Houbový mužíček“ (přírodniny) 

Rekondiční jízda na koni – termín dle domluvy 

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny  

 
Prosinec 

Vydání DVOŘAČKY - zima 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Celoroční projekt třídy Housenek – „ Zdravé štístko – uvolnění ramenního kloubu“ 

Celoroční projekt třídy Motýlků -  „Poznáváme Hostinné – Náměstí v Hostinném, 
vánoční výzdoba“ 

Čertovský rej s mikulášskou nadílkou (dopolední soutěže v Sokolovně s úkoly a 

odměnou) 

Výprava ke krmelci – Motýlci, Housenky – nadělujeme zvířátkům 

Odpolední Adventní besídky pro rodiče s posezením Motýlci, Housenky 

Projektový den třídy Motýlků – „ Pečeme na Vánoce“ 
                                     

Slavnostní adventní dopoledne s Vánoční nadílkou a slavnostním obědem – Motýlci, 

Housenky 

16. 12. 2020 VÁNOČNÍ KONCERT 

Návštěva vánoční výstavy betlémů Motýlci, Housenky 

Ozdobení a rozsvícení vánočního stromu před MŠ 

Návštěva Vánoční ZOO (vstup zdarma, výroba ozdob z přírodnin) 

Sportování v hale – termín dle domluvy 
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Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny    

Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

 

  
Leden  

Projektový den „ My Tři Králové jdeme k Vám“ – průvod masek 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Lyžařský výcvik dětí ve spolupráci SkiLenka 

Projektový den třídy Motýlků – Hledáme stopy ve sněhu, výprava ke krmelci“ 

Projektový den Housenek – „Mýdlový svět“ (výroba vlastního mýdla) 

Celoroční projekt třídy Motýlků – „Poznáváme Hostinné – místa historicky významná 
pro město“ 

Celoroční projekt třídy Housenek – „Zdravé štístko – Uvolnění lokte, zápěstí a 
drobných kloubů ruky“ 

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny  

Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

 
Únor  

Projektový den – Zimní olympijské hry MŠ A. Dvořáka (obě oddělení) 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Celoroční projekt třídy Housenek „Zdravé štístko – úchopy a gymnastika prstů“ 

Celoroční projekt třídy Motýlků „ Poznáváme Hostinné – místa historicky významná 
pro město“ 

PROJEKTOVÝ DEN: Masopustní průvod masek k radnici 

Projektový de třídy Motýlků – „Máme rády pohádky – návštěva knihovny“ 

Návštěva 1. Třídy ZŠ - předškoláci 

 

2. reprezentační ples MŠ A. Dvořáka – Sokolovna (obě oddělení) 
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Sportování v hale – termín dle domluvy 

Logopedická prevence- každé pondělí nebo čtvrtek 

Projektový den třídy Housenek „Zoubky jako perličky“  

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

 
Březen  „Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Beseda pro rodiče s ředitelem ZŠ a VP 

Projektový den „Vynášení Moravy a vítání jara“ (obě oddělení) 

Fotografování předškoláků na tablo 

Oslava Dne učitelů 

Celoroční projekt třídy Housenek „Zdravé štístko – Hry na rozvoj síly“  

Celoroční projekt třídy Motýlků „ Poznáváme Hostinné – Místa spojená s chovem 

zvířat“ 

Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

Projektový den třídy Motýlků „ Hledání velikonočních vajíček“ 

Projektový den třídy Housenek „Otevírání studánek s vílou Vodněnkou“  

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Vydání časopisu DVOŘAČKY -Jaro 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

 Rekondiční jízda na koni  

 
Duben  

ZÁPIS DO ZŠ 

BESIP-Dopravně- bezpečnostní akce ve spol. s PČR 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 
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Celoroční projekt třídy Housenek „Zdravé štístko – Hry na zlepšení koordinace ruky a 

oka (vizuomotorika)“ 

Celoroční projekt třídy Motýlků „ Poznáváme Hostinné – Místa spojená s pěstováním 

ovoce a zeleniny, místa spojená s péčí o člověka“ 

Den Země- ve spol. s Gymnáziem Hostinné 

Projektový den „Čarodejnický rej“ – odpolední akce s rodiči a opékáním buřtíků 

Výšlap na Hadí stezku v Rudníku - Housenky 

 

Projektový den třídy Motýlků – „ Jak žijí kravičky – návštěva Ekofarmy v Arnultovicích“ 

Rekondiční jízda na koni 

Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

 

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

 
Květen  

 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

5. a 6.5. - Zápis dětí do MŠ na školní rok 2020-2021 

Projektový den obou tříd „Geocasching“ (hledání kešek v okolí s úkoly) 

Celoroční projekt třídy Housenek „Zdravé štístko – Cvičební jednotky na rozvoj hrubé 
motoriky“ 

Celoroční projekt třídy Motýlků „Poznáváme Hostinné – Místa spojená s dopravou“ 

Projektový den třídy Housenek „Cesta mravenčí stezkou“ 

 

Projektový den třídy Motýlků „ Cestujeme vlakem, autobusem“ 

Dopravně - sportovní den na Městském hřišti „Získej řidičské oprávnění“ (obě 

oddělení) 

Předplavecký výcvik pro předškoláky v Trutnově  

Rekondiční jízda na koni 
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Logopedická prevence- každé úterý a čtvrtek 

Sportování v hale – termín dle domluvy 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

Výlet MŠ A. Dvořáka  

 
Červen  

Den Dětí v MŠ – oslavy MDD 

Zahradní slavnost (obě třídy) 

„Nezahálíme se Zahálkou“ – sportování pro děti  

 od 4 – 7let . 

Výlet předškoláků na Hájemství – stezka pro předškoláky 

Projektový den třídy Housenek „ Jako v pohádce“ 

Projektový den obě oddělení „ Na jeden den hasičem“ 

Návštěva předškoláků místní školní jídelny 

Projektový den třídy Motýlků „ Hurá voda – koupání v Broučkovicích“ 

Celoroční projekt třídy Housenek „Zdravé štístko – Posílení ramene a svalů při pobytu 
na zahradě, relaxace“ 

Celoroční projekt třídy Motýlků „ Poznáváme Hostinné – Místa spojená 
s volnočasovými aktivitami“ 

Rekondiční jízda na koni 

Logopedická prevence – každé úterý a čtvrtek 

Projektový den „Kdo z koho“ – soutěž předškoláků 

Průběžná aktualizace webových stránek MŠ 

Průběžná aktualizace nástěnky pro rodiče a FB skupiny 

Běh za zdravé Hostinné (obě oddělení) 

Dobrodružná noc plná překvapení – rozloučení s předškoláky (pátek!!), spojeno 
s tajným výletem 

 
 

 
VYPRACOVALA: Milana Sahánková,DiS 

 


