
 

Akce MŠ v průběhu října 

 

Z důvodu zvýšených hygienických opatření (Covid – 19) se podzimní tvoření s rodiči ruší 

2. 10. pátek     - v rámci projektu „OKAP“(polytechnické vzdělávání), proběhne     
dopoledne ve třídě Sluníček stavění ze stavebnice „Merkur“ 

8. 10. čtvrtek    - se děti z třídy Sluníček vydají na výlet za zvířátky na farmu Bovine do 
Heřmanovic. Dětem připravte sportovní oděv a obuv. S sebou dětem 
dejte do batůžku pláštěnku, pití, ovoce popř. malou sladkost, svačina 
bude zajištěna z MŠ. Pro zvířátka připravte tvrdé pečivo, jablíčka, 
mrkvičku. Před výletem doporučujeme použít repelent proti hmyzu 
(klíště, komár). Z MŠ vyjíždíme již v 7:30 hodin. Výlet bude hrazen z 
příspěvku SRPŠ. 

 
14. 10. středa – se děti z třídy Sluníček vydají do Olomouce, kde navštíví zábavný park 

Krokodýlek. Dětem připravte sportovní oděv a obuv. S sebou dětem dejte 
do batůžku svačinu na celý den, pití, ovoce popř. malou sladkost, roušku. 
V tento den budou děti z třídy Sluníček odhlášené ze stravy. Z MŠ 
vyjíždíme již v 8:00 hodin, předpokládaný příjezd k MŠ cca v 15:00 
hodin. Výlet bude hrazen z příspěvku SRPŠ. 

22. 10. čtvrtek  - naši MŠ navštíví maňáskové divadlo s pohádkami „O Koblížkovi“ a „ 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Divadlo bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 
Divadla se zúčastní všechny děti. 

26. 10. pondělí – naši mateřskou školu navštíví klinický logoped PaeDr. Alena 
Stodůlková. Dopoledne proběhne vyšetření dětí dle žádosti rodičů. 

 
27. 10. úterý –  děti z třídy Sluníček navštíví dopoledne SVČ Krnov „ Halloween v SVČ“ 

– strašidelná zábava, tajuplné postavy a taky spousta her a soutěží. 
Dětem připravte halloweenský kostým vhodný k absolvování soutěží. 
Akce bude hrazena z příspěvku SRPŠ. 

 
29. - 30. 10.      - žádáme rodiče, kteří si nechají své děti doma v době podzimních 

prázdnin, aby si je včas odhlásili ze stravy a nepřítomnost dítěte nahlásili 
ve své třídě. Rodiče povinně vzdělávaných dětí nemusí na toto období 
dokládat omluvenku o nepřítomnosti dítěte. 

 
30. 10. pátek   - bude ukončena soutěž „Zlatý kaštánek“ 

 

 

Z důvodu nepříznivého počasí nebo hygienického opatření mohou být akce přesunuty na jiný 

termín nebo zrušeny. V tomto případě budete včas informování na informační tabuli v mateřské 

škole. 


