
 Akce MŠ v průběhu června 

3. 6. pondělí pojedeme se všemi dětmi z MŠ na celodenní výlet do „Dětského světa “ 
(Dolní Vítkovice). Dětem připravte sportovní oděv, obuv a kšiltovku. Do 
batůžku dětem dejte, menší sladkost, ovoce, pití a 2 svačiny – 
celodenní strava. Výlet (doprava a vstupné) bude hrazen z příspěvku 
SRPŠ. Z MŠ vyjíždíme v 8:15 hodin, předpokládaný příjezd v 14:30 
hodin. Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště, 
komár), a opalovací krém. Dle časových možností absolvujeme také 
pobyt ve volné přírodě. V tento den budou všechny děti odhlášeny ze 
stravy. Pokud se Vaše dítě nezúčastní celodenního výletu – předejte 
tuto informaci paní učitelce ve třídě. Z organizačních důvodů Vás 
žádáme, abyste svým dětem nedávali finanční obnos. 

5. 6. středa 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. 

6. 6. čtvrtek všechny děti z MŠ navštíví hasičskou zbrojnici, kde se zúčastní besedy 
na téma „ Zásahová technika“. Dětem připravte vhodnou obuv a oděv. 
Z mateřské školy vycházíme v 9:00 hodin. 

12. 6. středa v 9.00 hodin, na zahradě mateřské školy proběhne pro třídu Sluníček 

hodina florbalu pod vedením lektorů ORCA Krnov. Dětem připravte 

sportovní obuv, oděv mají děti v MŠ (cvičení). 

13. 6. čtvrtek navštíví děti třídy Sluníček “Lesní MŠ” Dětem připravte sportovní oděv, 

obuv a kšiltovku. Do batůžku dětem dejte pláštěnku, menší sladkost, 

ovoce a pití. Doporučujeme použít repelent proti hmyzu (klíště, komár), 

a opalovací krém. Děti budou mít zajištěnou svačinu v MŠ a pozdní 

oběd. 

18. 6. úterý se dopoledne uskuteční koncert třídy Sluníček (hra na flétnu) pro 

kamarády ze třídy Berušek. Děti budou odměněny za celoroční snahu – 

hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

19. 6. středa proběhne poslední  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. Děti si 

mohou vzít malou plastovou hračku ( kyblík, míček …) 

20 6. čtvrtek v 9:00 hodin se uskuteční pro všechny děti naší školky ukázka dravců 
v MŠ Svatováclavská. Akce bude hrazena z příspěvků SRPŠ.  
      

odpoledne se bude konat zahradní slavnost (rozloučení s předškoláky) 
pro rodiče a děti, které v září nastupují do ZŠ. Rodiče prosíme, aby 
dětem připravili občerstvení. Slavnost začne v 15:15 hodin na zahradě 
MŠ, s sebou si vezměte sportovní oděv - soutěže. Plakát k této akci 
bude vyvěšen v šatně třídy Sluníček. 


