Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace
IČO: 72742186

email: koralek@mskoralek.cz

Telefon: 482751158,604124272

http://www.mskoralek.cz

Ve smyslu vyhlášky č. 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů stanovuje
ředitelka Mateřské školy „Korálek“, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace následující

HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
datum

popis

1. září

Nástup nových dětí do MŠ ( zahájení povinného
předškolního vzdělávání dětí v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky)
Třídní schůzky SRPŠ

7. září
28. září ( středa)
1.říjen – 30.červen
28.říjen ( pátek))
listopad
listopad
17.listopad ( čtvrtek)
prosinec
8. – 13. prosince
prosinec
prosinec
23. až 31.prosince

státní svátek
Projekt Česko se hýbe“ + „Děti na startu“
Státní svátek
Dýňování s rodiči
Naučná stezka pro děti a rodiče Na plotě „ Svatý Martin
přijíždí“
Státní svátek
Liberecký advent – zpívání před radnicí
Zdobení vánočního stromu na školní zahradě
Vánoční pásmo pro seniory v Českém Dubu
Vánoční besídky s dílničkami pro rodiče
Vánoční prázdniny

2 . leden 2023 ( pondělí)

Zahájení provozu školy po vánočních prázdninách

únor
březen

Týdenní lyžařský výcvik
Naučná stezka pro děti a rodiče Na plotě „Příroda se
probouzí“
Velikonoční zpívání pro seniory v Českém Dubu
Velikonoční dílničky pro rodiče
Liberecký jarmark před radnicí – vystoupení dětí
Velikonoce
Zápis do mateřské školy 23/24
Vystoupení pro seniory v Českém Dubu ke Dni matek
Vystoupení dětí na akci Festival čtenářství
Mezinárodní den dětí na školní zahradě – s rodiči
Letní stezka pro rodiče a děti na plotě
Mateřinková olympiáda na hřišti ZŠ ve spolupráci
s Jergym a SOŠPg a ZŠ Aloisina výšina
Školková maturita a pasování předškoláků – Zahradní
slavnost pro děti a rodiče
Státní svátky
Hlavní školní prázdniny
( u okolí lze využít prázdninovou školku)
Zahájení provozu o prázdninách
Školička „nanečisto“ pro nové děti – adaptační program
8-10 hodin
Konec školního roku 2021/2022( ukončování povinného
předškolního vzdělávání v posledním roce před
zahájením povinné školní docházky)

duben

9. – 10. duben
11. května
květen
červen
červen
červen
červen
červen
5.-6. července
10.července -11.8.srpna
2022
14.-26. srpna 2023
28.-31. Srpna 2023
31.srpen 2022

poznámka

dodržení hygienických
opatření
MŠ uzavřena
Tělocvična a hřiště ZŠ
MŠ uzavřena

MŠ uzavřena
Adventní trhy
Výroba ozdob s rodiči
Bude upřesněno
Bude upřesněno
MŠ uzavřena 5 pracovních
dní

Bude upřesněno

Bude upřesněno
Bude upřesněno
MŠ uzavřena
Bude upřesněno
Bude upřesněno
1.6.2023
Bude upřesněno
V rámci projektu Česko se
hýbe a Děti na startu
Školní zahrada
MŠ uzavřena
MŠ uzavřena
2 třídy
Zájemci si v MŠ zajistí
pojištění odpovědnosti

