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HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 

Datum (den) Popis Poznámka 

1. září 2021 (středa)  Nástup nových dětí do MŠ (+zahájení povinného 
předškolního vzdělávání dětí v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky) 

Nezapomeňte přinést 

evidenční list! 

září 2021 Třídní schůzky – individuální vzhledem 

k epidemiologické situaci 

„Škola na dlani“ 

Individuální konzultace 

s učitelkami v jednotlivých 

třídách, nutná registrace 

do systému Škola na dlani 
28. září 2021 (pondělí)  STÁTNÍ SVÁTEK MŠ uzavřena 
září 2021–červen 2022 „Jablůňka od podzimu do léta “ 

„Jablíčkový den“ 

„Jablíčkový drak“ 

„Barevný týden“ 

„Vlaštovkování“ 

Aktivity během celého 

školního roku 

v jednotlivých třídách 

28.října 2021 (čtvrtek)  STÁTNÍ SVÁTEK MŠ uzavřena 

říjen 2021–květen 2022  „S drakem Vikyšlapem po libereckých 

rozhlednách“ 

„Hasičské myšky“ 

„Dny s dopravní výchovou“ 

„Bezpečně s červíkem Pepíkem“ 

Aktivity během celého 

školního roku 

v jednotlivých třídách, 

aktivity v rámci projektu 

MAP Liberecko „Drak 

Vikyšlap“ 
6.říjen 2021 (středa) 

 
Divadlo ve školce 

„O kouzelné mašince“ 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

19. říjen 2021 (úterý) Vánoční focení Již v 7.30h – pro zapsané 

zájemce 

2. listopad (úterý) „Halloween“ Program ve třídách, info 

viz „Škola na dlani“ 

11. listopad (čtvrtek) „Svatý Martin“ Program ve třídách 

17. listopad (středa) STÁTNÍ SVÁTEK MŠ uzavřena 

18. listopad (čtvrtek) Divadlo ve školce 

„Jak čerti pekli vánoční cukroví“ 

Časový harmonogram bude 

včas oznámen dle tříd 

 2. prosinec (čtvrtek) „Čertí rej“ 

„Mikulášská nadílka“ 

 

Časový harmonogram bude 

včas oznámen dle tříd 

8. prosinec (středa) Divadlo „Matýskoviny“ ve školce s vánočním 

zpíváním 

Časový harmonogram bude 

včas oznámen dle tříd 

14. prosinec (úterý) Ekocentrum Brniště Program pro předškoláky, 

časový rozvrh bude 

oznámen–výlet dle 

aktuálních 

epidemiologických 

podmínek 

24. prosinec 2021 (pátek) 

až 2. 1. 2022 (neděle) 
Vánoční prázdniny MŠ uzavřena 

23. 12. 2021 omezený 

provoz 
3. leden 2022 (pondělí) Zahájení provozu MŠ po vánočních prázdninách  



 

leden 2022 „Zimní olympiáda“ 

„Hokusy, hokusy – děláme si pokusy“ 

Aktivity v jednotlivých 

třídách 

únor 2022 „Masopustní rej“ 

„Karneval“ 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

březen 2022 Projekt „Celé Česko čte dětem“ 

 

Čtení dětem během 

poledního odpočinku, 

spolupráce s rodiči 
březen 2022 „Vynášení Morany“ otevírání jara Termín bude včas oznámen 

dle tříd 
 duben 2022 „Čarodějnický rej“ Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

 duben 2022 „Velikonoční dílničky“ 

„Putování za velikonočním zajíčkem“ 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

květen 2022 Slavíme Den maminek 

 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

květen 2022 Dopravní hřiště Součástí „Dny s dopravní 

výchovou“ 

15.–18. duben 2022 (pátek 

a pondělí)  
Velikonoce - svátky MŠ uzavřena 

červen 2022  „Oslava dne dětí“ 

„Sportovní den“ 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd 

červen 2022  

 

Ekocentrum Brniště 

Termín bude včas oznámen 

dle tříd–výlet dle 

aktuálních 

epidemiologických 

podmínek 

červen 2022  „Pasování na školáka“ Termín bude včas oznámen 

dle tříd 
5. – 6. červenec 2022 (úterý, 

středa) 
STÁTNÍ SVÁTEK MŠ uzavřena 

18. červenec (pondělí) –  

19. srpen 2022 (pátek)  
Hlavní školní prázdniny – MŠ uzavřena MŠ uzavřena 

22. srpen 2022 (pondělí) Zahájení provozu MŠ po prázdninách   

31. srpen 2022 (středa) Konec školního roku 2021/2022 

 (ukončení povinného předškolního vzdělávání dětí 

v posledním roce před zahájením povinné školní 

docházky) 

  


