Mateřská škola Damnice, příspěvková organizace,
Damnice 158, 671 78 Jiřice u Miroslavi,
okr. Znojmo

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/ 2022
Začátek školního roku:

1. 9. 2021

Konec školního roku:

30. 6. 2022 (31. 8. 2022)

Státní svátky v průběhu roku:
V době konání státního svátku je mateřská škola vždy uzavřena.
28. 9. 2021 – sv. Václav (úterý)
28. 10. 2021 – Vznik samostatného Československého státu (čtvrtek)
17. 11. 2021 – 17. listopadu – Sametová revoluce (středa)
24., 25., 26. 12 – Vánoce (pátek, sobota, neděle)
15. 4. a 18. 4. - svátky Velikonoc – Velký pátek, Velikonoční pondělí
1. 5. - svátek práce (neděle)
8. 5. - svátek – konec II. sv.války (neděle)
Podzimní prázdniny:

27. - 29. 10. 2021 (otevřeno dle zájmu rodičů)

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 (MŠ uzavřena)

Pololetní prázdniny:

4. 2. 2022 (otevřeno dle zájmu rodičů)

Jarní prázdniny:

7. 3. - 13. 3. 2022 (otevřeno dle zájmu rodičů)

Velikonoční prázdniny:

15. - 18. 4. 2022 (MŠ uzavřena)

Letní prázdniny:

provoz letních prázdnin je v konzultaci s okolními MŠ

AKCE ve školním roce 2021/ 2022
ZÁŘÍ:
zahájení školního roku
seznámení s prostředím a personálem školy
„Mámo, táto – pojď si hrát“ – adaptační odpoledne pro rodiče a děti
ŘÍJEN:
Jablíčkový den, sklizeň ovoce a zeleniny
Drakiáda
LISTOPAD:
Oslava „Dušiček“ – „strašidelný den“
Svatomartinská slavnost
Lampionový průvod s uspáváním broučků
PROSINEC:
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Rozsvěcení vánočního stromu - obec
Vánoční tvoření s rodiči
LEDEN:
ÚNOR:
Masopustní veselice
BŘEZEN:
Březen- měsíc knihy

DUBEN:
Jarní, velikonoční tvoření
Barevný týden
Den země – ekologie
Čarodějnický den
KVĚTEN:
Besídka – svátek matek
ČERVEN:
Oslava – Den dětí
Výlet - rodiče s dětmi

Každý měsíc proběhne „hračkový den“.
Program bude doplněn, dle možností, o výlety, exkurze, divadélka, a jiné
akce v rámci dopoledního programu školy. O všech akcích bude zákonný
zástupce informován dostatečně dopředu.

