
 Akce MŠ v průběhu května 

2. 5. středa se v mateřské škole uskuteční zápis do MŠ od 10:00 – 16:00 hodin. 

3. 5. čtvrtek se bude konat v dopoledních hodinách beseda s Městskou policii na 
téma „ Bezpečnost v dopravě“. Besedy se zúčastní všechny děti. 

 
4. 5. pátek proběhne 7. plavání předškolních dětí v krytém bazénu Městských 

lázní. Dětem připravte batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, 

děvčatům s dlouhými vlasy připravte plaveckou čepici, ručník, plavky, 

menší svačinu ( jablíčko, musli tyčinku ) a pití. 

16. 5. středa naši MŠ navštíví divadlo Beruška s pohádkou „Vlk a bolavý zoubek“. 
Divadlo bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

17. 5. čtvrtek srdečně zveme rodiče dětí ze třídy Berušek na besídku ke Dni matek, 
která se bude konat v 15:15 hodin v MŠ. Zároveň žádáme rodiče, aby si 
zajistili hlídání mladšího dítěte z důvodu nerušeného průběhu besídky. 

18. 5. pátek proběhne 8. plavání předškolních dětí v krytém bazénu Městských 

lázní. Dětem připravte batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, 

děvčatům s dlouhými vlasy připravte plaveckou čepici, ručník, plavky, 

menší svačinu ( jablíčko, musli tyčinku ) a pití. 

21. 5. pondělí v 10:30 hodin proběhne společné fotografování všech dětí v MŠ. 
Dětem připravte sváteční oděv. Následně proběhne fotografování 
předškolních dětí na tablo.  

 srdečně zveme rodiče dětí ze třídy Sluníček na besídku ke Dni matek, 
která se bude konat v 15:15 hodin v MŠ. Zároveň žádáme rodiče, aby si 
zajistili hlídání mladšího dítěte z důvodu nerušeného průběhu besídky. 
V tento den se nebude konat Cvičení pro zdraví. 

22. 5. úterý navštíví děti třídy Sluníček hudebně-výchovný koncert v ZUŠ Krnov 

názvem "Haló, jaké bude počasí?“. Z MŠ vycházíme v 8:00 hodin, 
Koncert bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

23. 5. středa pojedeme se všemi dětmi z MŠ na výlet do Hošťálkov, kde se dětí 
zúčastní akce "Lesní olympiáda". Dětem připravte sportovní oděv a 
obuv, do batůžku dětem dejte pláštěnku,menší sladkost, ovoce, pití. 
Výlet bude hrazen z příspěvku SRPŠ. Z MŠ vyjíždíme v 8:30 hodin. 
Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště, komár).  

26. 5. sobota vystoupí vybrané děti ze třídy Sluníček na Městském úřadě - "Vítání 
občánků." 

28. 5. pondělí se bude konat od 15:00 – 15:45 hodin ukázková hodina „ Cvičení pro 
zdraví". Rodiče dětí, které navštěvují kroužek, jste srdečně zváni. 

 



29. 5. úterý pojedeme se všemi dětmi z MŠ do Heřmanovic na farmu „ Bovine“. 
Dětem připravte sportovní oděv a obuv, do batůžku dětem dejte 
pláštěnku, menší sladkost, ovoce, pití. Výlet bude hrazen z příspěvku 
SRPŠ. Z MŠ vyjíždíme v 8:00 hodin. Před výletem doporučujeme 
použít repelent proti hmyzu (klíště, komár). 

31. 5. čtvrtek zveme všechny rodiče s dětmi na oslavu MDD v SVČ Krnov. Dětem 
připravte kostýmy na téma "Šmoulové." Vyzvedněte si své děti do 15:40 
hodin a přiveďte je do SVČ Krnov - akce začíná v 16:00 hodin. Za 
příznivého počasí proběhne akce venku, za nepříznivého počasí ve 
velkém sále - v tomto případě si vezměte přezůvky s sebou. (viz. plakát 
ve vestibulu MŠ, který bude před akci na informační tabuli ).  

1. 6. pátek proběhne 9. plavání předškolních dětí v krytém bazénu Městských 

lázní. Dětem připravte batůžek s igelitovým sáčkem na mokré plavky, 

děvčatům s dlouhými vlasy připravte plaveckou čepici, ručník, plavky, 

menší svačinu ( jablíčko, musli tyčinku ) a pití. 


