
  

V Liberci 26.8.2021                                                                                                          Veronika Chramostová, ředitelka školy, v.r. 

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje 
ředitelka Mateřské školy „Hvězdička“ Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvkové organizace, následující 

 

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! 

7.9. (úterý)- Žlutá třída 

8.9. (středa) Modrá a Oranžová třída 

9.9.(čtvrtek) Zelená a Červená třída 

 
Třídní schůzky 

 

28.září 2021 (úterý) státní svátek MŠ uzavřena 

září - červen Projekt – Se Sokolem do života  Aktivity po celý školní rok 

říjen Celoroční projekt „Příroda všemi smysly“ 
“ Hledáme skřítky“ – práce s mapou 

Zahájení projektu 

28.řijna 2021 (čtvrtek) státní svátek MŠ uzavřena 

říjen 2021 - květen 2022 Pokračování projektu „Čteme s „Hvězdičkou“ 
Zapojení do projektu „Celé Česko čte dětem“  

 

a projektu „Dítě a kniha“ 

listopad „Bosonohá stezka“ 
Sběr kaštanů a žaludů s rodiči 

Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

14. prosince 2021 (úterý) Vánoční zpívání v zahradě  

prosinec „Nadílka pro zvířátka“ 
polodenní výlet ke krmelci 

Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

prosinec Vánoční dílničky Termín bude včas oznámen dle tříd 

15. prosinec 2021 (středa) Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných Řádný termín 

24. prosinec 2021 (pátek) až 

2. leden 2022 (neděle) 

 

vánoční prázdniny 
 

MŠ uzavřena 

leden 2022 Výroba krmítek pro ptáčky Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

5. ledna (středa) Ověření dovedností dětí individuálně vzdělávaných Náhradní termín 

únor Pozorování stop v lese 
polodenní výlet 

Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

únor  Lyžařský výcvik Dle zájmu rodičů a sněhových 
podmínek 

březen „Voda v přírodě“ Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

   duben Velikonoční dílničky Termín bude včas oznámen dle tříd 

15.-18.duben 2022 (pátek a 

pondělí) 

Velikonoce - svátky MŠ uzavřena 

duben „Chráníme planetu“ Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ 

květen Beseda se spisovatelkou Lucií Hlavinkovou 
knížky  - Projekt pes 

Součást projektu „Příroda všemi 
smysly“ a „Celé Česko čte dětem“ 

                       červen „Přírodovědná stezka s rodiči“ a rozloučení se školáky Termín bude včas oznámen dle tříd 

18.červenec- 21.srpen 2022 Hlavní školní prázdniny- 

mateřská škola uzavřena. 

MŠ uzavřena 

31.8.2022 konec školního roku 2021/2022 (ukončení povinného 

předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky  

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA “HVĚZDIČKA” , LIBEREC, GAGARINOVA 788/9, příspěvková organizace 

460 07  LIBEREC 6,      

IČ: 72076950 

telefon : +420 482 322 095                                                                                                                        email: ms.gagarinova@volny.cz 


