Plánované aktivity ve školním roce 2019/2020 aktualizace 16.1.2020
rok 2019
září :

10.9. v úterý od 8,45 hod.

12.9. ve čtvrtek od 15,00 hod.
17.9. v úterý od 15,00 hod.
19.9. ve čtvrtek od 8,00 hod.
19.9. ve čtvrtek v 15,30 hod.
27.9. v pátek

adaptační programy pro děti a rodiče
projekt na podporu pohybových dovedností : „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“- Česká obec
Sokolská OV ČOS Praha 1
školní výlety z důvodu odstávky elektřiny
Motýlci, Kuřátka a ml. Děti Broučků Pradědovo muzeum
Bludov, Včelky, Koťátka a část Broučků- ZOO Sv. Kopeček
Olomouc
zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi kulturní
program – Zahradní slavnost s Veronikou v MŠ Libina 211
třídní schůzky v MŠ Libina 94 (třída Motýlci Horní Libina)
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
třídní schůzka SRPŠ MŠ Libina 211 společné pro všechny třídy
výlet do neznáma – předškolní děti u Včelek dopravní hřiště v
parku DDM Vila Tereza Uničov
vlakem do Uničova v 8:53 hod. z Libiny, 12:40 hod.
z autobusové stanice Uničov

říjen :
3.10. ve čtvrtek od 14,45 hod.
Zábavné odpoledne s rodiči : “Drakiáda“
15.10. v úterý od 8,30 hod.
Projektový den MTU- u Koťátek
17.10. od 8,00 hod.
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
18.10. v 8.10 hod. odjezd, návrat ve 12 hod.
8,45 – 11,30 hod. - Šumperk- projekt Poznávej svět, poznej
povolání – SŠŽRTS (Včelky, Koťátka, Motýlci – starší děti)
20.10 v neděli
1.skupina v 10 hod., 2. skupina v 10,30 hod (Včelky)
„Vítání občánků v OS OÚ Libina
22.10. v úterý od 8,30 hod.
Projektový den MTU u Motýlků
23.9.-25.10:
ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina
24.10. ve čtvrtek od 8,30 hod.
Projektový den MTU u Včelek
v pondělí 28.10.
státní svátek Vznik samostatného československého státu
v úterý a ve středu 29.10. – 30. 10. Podzimní prázdniny – prázdninový provoz u Kuřátek
listopad :
5.11. v úterý od 15 hod.
7.11. ve čtvrtek od 8,30 hod.
8.11. ve pátek výlet
12.11. v úterý od 8,30 hod.

Zahradní párty Halloweenská párty
loutková divadelní pohádka v MŠ Libina 211 „O líném Kubovi“
Projektový den mimo školu IRIS Prostějov Včelky
„Den stromů“
Projektový den MTU u Včelek

14.11. ve čtvrtek od 8 hod.
20.11. ve středu od 8,30 hod
21.11. ve čtvrtek od 8,30 hod.

keramické dílny – MŠ Libina 211
MTU Včelky, od 10 hod. Koťátka
Projektový den MTU u Motýlků

připravuje se
připravuje se
prosinec:
1.12. v neděli: od 16,00 hod.

divadlo „Vánoce se Zlatým klíčkem“- Svitavy Zlatý klíček
screeningové vyšetření očí Primavizus

Včelky předškolní děti účast na „Slavnostním rozsvícení
vánočního stromu“
3.12. v úterý
besídka pro Klub seniorů
5.12.ve čtvrtek celý den
vycházka do přírody předškolních dětí – poznáváme Libinu s
čertíkem Bradlíkem
6.12. v pátek
Mikulášská nadílka ve spolupráci se ZŠ Libina
11.12. ve středu
Projektový den mimo školu IRIS Prostějov Včelky „Hrátky se
zvířátky“
12.12. ve čtvrtek
ve 14,45 hod. Vánoční besídky a třídní schůzky s rodiči v MŠ
13.12. v pátek
Besídka pro Sociální služby Libina
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
20.12. v pátek
návštěva MK Libina a Kostela sv. Jiří- prohlídka betlému
pokračujeme s projekty:
Finanční gramotnost a osobní hospodaření pro předškolní
děti
Přechodné uzavření MŠ Libina z důvodu svátků a Zimních prázdnin 23.12. 2019 -3.1.2020
rok 2020
leden :
11.1. v sobotu od 15,00 hod.
dětský maškarní karneval ve spolupráci s JO SDH Dolní Libina
16.1. ve čtvrtek od 8,30 hod
MTU Motýlci, od 10,30 hod. Koťátka
22.1. ve čtvrtek dopoledne
keramické dílny ve školce
31.1. v pátek
pololetí - ZŠ prázdniny
upřesníme screeningové vyšetření školní zralosti – individuálně, kontakty:PPP Šumperk, Husitská
12, telefon: 583 215 279, SPC Schola-Viva Šumperk, Erbenova 16, telefon: 583 214 153
únor :
3.2.- 7.2.
10.2. v pondělí v 9 hod.
lyžařský kurz 10.2.-14.2.2020
19.2. ve středu v 9 hod.
20.2. ve čtvrtek od 8,30 hod
20.2. ve čtvrtek
20.2.-21.2.čtvrtek- pátek
27.2. ve středu 8,00 hod.
28.2. v pátek dopoledne
březen :
6.3. v pátek výlet

Jarní prázdniny- provoz MŠ Libina dle nahlášených dětí
Prázdninový provoz 2 třídy v MŠ Libina 211, třídy spojeny
hudební pořad Drahotský „Písničky starých řemesel“
Lyžujeme se sluníčkem Přemyslov
„Králíci v klobouku“ divadlo pro děti
MTU Včelky, od 10 hod. Koťátka
Den otevřených dveří v MŠ Libina pro veřejnost
poradna pro rodiče a veřejnost
poradna pro zákonné zástupce předškoláčků
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
Masopustní maškarní karneval pro děti v MŠ Libina
Včelky výlet- návštěva Dramacentra v Olomouci
čas programu 8:30-10:30 hod.

9.3.-20.3 dopoledne
19.3. ve čtvrtek v 8,00 hod.
20.3. v pátek
duben :
3.4. v pátek dopoledne
termín upřesníme
10.4. Velký pátek
11.4. Bílá sobota
13.4. Velikonoční pondělí
14.4. v úterý v 10 hod.
15.4. ve středu v 9 hod.
16.4. ve čtvrtek
24.4. v pátek v 8,30 hod.
26.4. v neděli dopoledne:
30.4. ve čtvrtek dopoledne
termín upřesníme
termín upřesníme
květen :
1.5. v pátek
5.5. v úterý odpoledne
7.5. ve čtvrtek večer
8.5. v pátek
14.5. ve čtvrtek v 8,00 hod.
15.5. v pátek v 8,30 hod.
21.5. ve čtvrtek dopoledne
23.5. v sobotu od 15 hod.
22.5. v pátek v 8,30 hod.
termín upřesníme
29.5. v pátek v 8,30 hod.
červen :
4.6. IZS
5.6. v pátek v 8,30 hod.
termín upřesníme
11.6. v úterý dopoledne
12.6. v pátek v 8,30 hod.
17.6. ve středu
19.6. v pátek v 8,30 hod.

ozdravné pobyty v solné jeskyni Relax centra Libina třída
Kuřátek a Motýlků
keramické dílny – MŠ Libina 211
Projektový den mimo školu IRIS Prostějov Včelky „Den vody“
společná dílna Včelek v Domově důchodců
DDM Mohelnice – dopravní hřiště
státní svátek
Cesta za velikonočním vajíčkem
státní svátek
zahájení plavání v Uničově
Cirkusové vystoupení ve školce
keramické dílny – MŠ Libina 211
pokračování plavání v Uničově
Dobové trhy u kostela Sv. Jiří – atrakce pro děti- ruční řemesla,
atrakce pro děti/pořádá KaŠK RO
ve spolupráci se ZŠ Libina „Otvírání studánek“
školní výlety po třídách dle vlastního výběru
Ukliďme Česko
státní svátek – Svátek práce
Zápis dětí do MŠ Libina na školní rok 2020/2021
ohňostroj, oslavy osvobození obce
státní svátek – Den vítězství
keramické dílny ve spolupráci se ŠD – MŠ Libina 211
pokračování plavání v Uničově
dopoledne závody na kolách, koloběžkách, tříkolkách u MŠ
Libina 211
Den s hasiči Dětský a den pro děti a veřejnost- soutěže, hry,
atrakce
pokračování plavání v Uničově
vernisáž a ocenění k výtvarné soutěži KaŠK
v Místní knihovně Libina
pokračování plavání v Uničově

stadion upřesníme
pokračování plavání v Uničově
focení dětí k závěru školního roku
školní výlet za pohádkou Princ Bajaja - zámek Úsov
pokračování plavání v Uničově
Slavnostní vyřazení předškoláčků, poslední spaní
pokračování plavání v Uničově
akce pro děti „Hurá prázdniny“ upřesníme
26.6. v pátek v 8,30 hod.
závěr plavání v Uničově
předpokládaný Prázdninový provoz od středy 1.7.2020 do pátku 17.7.2020
Plánované uzavření MŠ Libina v době školních prázdnin
od pondělí 20.7.2020 do pátku 14.8.2020
pokračování v Prázdninovém provozu od pondělí 17.8. do čtvrtka 27.8.2020
poslední 2 dny prázdnin v pátek 28.8. pondělí 31.8.2020 zavřeno

