
Plán činnosti 2015 - 2016  
 
PODZIM  
slavnostní zahájení školního roku s novými prvňáčky, společná schůzka s rodiči, 
pracovní schůzka sdružení SULIHARA, páteční lesní školky, výstava hub             a 
drobného zvířectva – Úpice, sportovní soutěže, loutkové divadlo v MŠ „Čertova 
nevěsta, výlov rybníku Jindra a havlovické posvícení, Strašidlácký den – odpolední 
akce s rodiči, zahájení logopedické péče, pravidelných návštěv sauny, výuky hry 
na flétnu, keramického kroužku a celoročního projektu SULIHARA „Barevný 
svět“, listopadový Den tatínků 
 
 
ZIMA 
Přípravy na vánoční vystoupení, vítání adventu, Čert a Mikuláš ve školce, 
předvánoční veřejné vystoupení ZŠ + MŠ pro školy, rodiče a veřejnost 
v kulturním domě, nadílka dárků, stromeček pro zvířátka v lese, zimní hry 
v přírodě, soutěže na sněhu a ledu, předplavecký výcvik a návštěvy solné jeskyně, 
lyžařský výcvik, návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ + zápis dětí do ZŠ, 
Havlovický masopust – akce pro veřejnost, taneční akademie žáků ZUŠ - divadlo 
v Úpici 
 
JARO 
Vynášení Zimy ze vsi - společně se ZŠ a veřejností, beseda v knihovně, 
Čarodějnické hrátky v MŠ, odpolední průvod a pálení Čarodějnic, připomenutí Dne 
Země, oslava velikonoc, Den pro maminky - dárky a vystoupení, dopravní 
dopoledne na hřišti, „Sluníčko“ – veřejné vystoupení SULIHARA, návštěva požární 
zbrojnice, účast ve výtvarných soutěžích, zápis nových dětí do MŠ  
 
LÉTO 
Zakončení celoročního projektu SULIHARA, oslava Dne dětí, koupání, sběr hub   
a léčivých rostlin, školní výlet – Adršpašské skály, slavnostní rozloučení 
s předškolními dětmi, zakončení školního roku 
 
V průběhu celého roku probíhají návštěvy havlovické sauny a logopedická péče.  
Děti absolvují lyžařský výcvik, předplavecký výcvik a návštěvy solné jeskyně. Dle 
aktuální nabídky se zúčastňujeme divadelních představení a dalších akcí. V rámci 
provozu MŠ probíhá výuka hry na zobcovou flétnu a keramický kroužek. 
Spolupracujeme s MŠ Libňatov a Suchovršice (o. s. SULIHARA), ZŠ Havlovice, 
s TJ Sokol Havlovice, Sborem dobrovolných hasičů, Mysliveckým sdružením 
Barchovan, havlovickými důchodci, zřizovatelem a rodiči… 
 


