
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídka akcí pro      MŠ                  na rok 2021/22 

 

V rámci COVID opatření jsme ochotni podstoupit test 
přímo v zařízení, případně máme i vlastní testy, které 
můžeme předložit k nahlédnutí - tyto testy 
podstupujeme podle potřeby 1x – 2x týdně (dle 
objednávek). Také sebou vozíme čestné prohlášení o 
bezinfekčnosti, které můžeme zanechat v MŠ. 
Jako moderátor/herec při programu nemám respirátor 
ani roušku. Na tuto činnost se vztahuje výjimka 
uvedená v mimořádném opatření zveřejněném MZČR.  

 

COVID 

Sorbon – program o chování se ke zvířatům 
Pejsek vyžaduje nejenom náš čas, ale také znalost jak se 
k pejskovi (ne)chovat. Řešíme běžné věci jako je 
náhubek, povinná výbava „pejskaře“, proč mě nemá 
pes olizovat a třeba také bezpečné vedení psa i proč 
používat reflexní materiály pro pejska. Povíme si o 
ubližování pejskům a třeba taky kdy pejska nehladit. 
Celý program je veden formou ukázek a poutavého 
povídání.  
Cena 45,-Kč/žáka  (min. 2.250,-Kč / pro 50 dětí) 

Klaun TÚTÚ učí děti dopravu 
Klaun, který zavítá do školky mezi děti, jezdí se svým 
autíčkem z obyčejných papírových krabic na různá 
místa a pomocí hádanek děti zjišťují kde zrovna je. Poté 
si společně hrají, jak se máme na daném místě chovat. S 
klaunem TÚTÚ čeká děti spousta zábavy, hraní, scének 
a učení na téma doprava. 
 
Cena 45,-Kč/žáka  (min. 2.250,-Kč / pro 50 dětí) 

Povídání o chování pro MŠ 
 

Půjčování hraček, vysmívání se vzhledu a oblečení, 
hledání společného řešení – jak se nehádat a být 
kamarádi. Úklid po hraní i slovíčko prosím - to vše a 
další si s dětmi probereme hravou formou během 
našeho povídání o chování. Také si řekneme jak se 
chovat když mi cizí člověk něco nabízí nebo někam láká. 
 
Cena 45,-Kč/žáka  (min. 2.250,-Kč / pro 50 dětí) 

- ZaPS – Zábavné a Preventivní Soutěže - 
mobil: 732 31 55 77, email: zaps@zaps.cz, web: www.zaps.cz  

  

 Aktualizace, novinky a události, které v průběhu roku nastanou, 

budou uvedeny na zmíněných webových stránkách. 
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