
PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE NA MĚSÍC 

PROSINEC 

 

1 . 12.  2016  ZŠ  Filipíny – za obry a trpaslíky – cestopis 

v kině Metropol 

6. 12. 2016  ZŠ – 1. ročník  Slavnosti slabikáře – 8:00 

hod. slavnostní předání slabikářů prvňáčkům za účasti rodičů. 

8. 12. 2016 ZŠ Dopravka neboli Nebojte se silnice – 

projekt od. Besip pro žáky zdarma   

8. 12. 2016 ZŠ, MŠ Mikuláš ve škole a ve školce   

10. 12. 2016 ZŠ, MŠ Vánoční jarmark - vystoupení dětí 

MŠ a ZŠ, vánoční dílny a prodej výrobků dětí 

12. 12. 2016 ZŠ  Křeslo pro hosta III – tentokrát nás 

navštíví paní starostka obce Bystročice PhDr. Marta 

Turečková 

14. 12. 2016 ZŠ, MŠ Česko zpívá koledy – půjdeme si 

zazpívat na akci, kterou pořádá Obec Bystročice 

15. 12. 2016 ZŠ  Vánoční návštěva u místních seniorů 

 12. 12. - 16. 12. 2016  Vánoční čtení rodičů a prarodičů 

dětem v MŠ před spaním 

19. 12. – 22. 12. 2016 Vánoční čtení školáků dětem v MŠ 

před spaním 



21. 12. 2016 MŠ   Živo jako v úle – výukový program 

spojený s výrobou svíčky 

21. 12. 2016 ZŠ, MŠ Putování za betlémskou hvězdou – 

projekt spojený se spaním ve škole. Můžete se těšit na 

rozsvěcení adventní spirály, zpívání vánočních koled,  teplé 

nápoje na dvoře školy, putování za betlémskou hvězdou a žáci 

ZŠ na spaní ve škole. 

21. 12. 2016 ZŠ  Živo jako v úle – výukový program 

spojený s výrobou svíčky 

V týdnu od 19. 12. do 22. 12. 2016 proběhne vycházka 

s myslivcem panem Moudrým spojená se zdobením 

vánočního stromku pro zvířátka a stromu pochoutek pro 

ptáčky  

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 

2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Provoz MŠ i ZŠ začne 

v úterý 3. ledna 2017. 

 

Všem přejeme radostné a pohodové Vánoce, v novém roce 

2017 hlavně pevné zdraví. 

       



 

 

 


