
Akce MŠ v průběhu května 

03. 5. úterý  se budou konat zápisy do MŠ v ředitelně budovy náměstí Míru. 
 
04. 5. středa  proběhne 1. 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. 

04. 5. středa srdečně zveme maminky dětí ze třídy Berušek na besídku ke Dni 
matek, která se bude konat v 15:15 hodin v mateřské škole 
(tělocvična). Žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání mladšího dítěte z 
důvodu nerušeného průběhu besídky. Oděv, který bude potřeba 
zajistit pro Vaše dítě na besídku, Vám sdělí paní učitelka. 

05. 5. čtvrtek srdečně zveme maminky dětí ze třídy Sluníček na besídku ke Dni 
matek, která se bude konat v 15:15 hodin v mateřské škole 
(tělocvična). Žádáme rodiče, aby si zajistili hlídání mladšího dítěte z 
důvodu nerušeného průběhu besídky. Oděv, který bude potřeba 
zajistit pro Vaše dítě na besídku, Vám sdělí paní učitelka. 

12. 5. čtvrtek v dopoledních hodinách proběhne fotografování dětí na společnou 
fotografii a zároveň proběhne fotografování předškolních dětí na tablo. 
Na tento den připravte dětem sváteční oděv. 

 
17. 5. úterý v dopoledních hodinách naši MŠ navštíví divadlo Beruška s 

pohádkami „ Slon Bimbo a jeho kamarádi“ a „ Těšíme se na letní 
radovánky“. Divadlo bude hrazeno z příspěvku SRPŠ. 

18. 5. středa proběhne 2. 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. 

 
24. 5. úterý v dopoledních hodinách proběhne ukázka dravých ptáků na zahradě 

budovy Svatováclavské. Akce bude hrazena z příspěvků SRPŠ.  

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

31. 5. úterý v dopoledních hodinách proběhne oslava MDD na zahradě budovy 
Svatováclavské. Pro děti máme zajištěn z příspěvků SRPŠ skákací 
hrad, jízdu na konících, atrakce, malování na obličej, balíčky. Dále 
jsme pro děti zajistili, nanuky od firmy ZVOS spol. s. r. o (sponzorský 
dar) a také bude dětem natočená cukrová vata. Žádáme Vás, abyste 
svým dětem na tento den připravili vhodné oblečení.  

 


