
Zpráva o činnosti O.S. rodičů a přátel Bělohradské MŠ 
ve školním roce 2011 – 2012

Na činnosti O.S. rodičů a přátel Bělohradské MŠ se ve školním roce 2010/11 podílelo celkem 98
členů. Samotný výbor rodičů O.S. měl 6 členů, kteří se nepravidelně scházeli přibližně 1x za 2 
měsíce.

Z vybraných příspěvků se dětem finančně přispělo na následující položky:

 V září jsme zakoupili „házedlo“ na zahradu školky

 Děti doslaly od Ježíška vánoční dárky v podobě papírových kufříků s motivy známých 
postaviček ze čtyřlístku a dále fotbalové míče do tříd.

 Zakoupili jsme velikonoční perník – všem koledníkům k velikonocům

 Dále O.S. přispělo na plavání předškoláků a na divadlo.

 Ke dni dětí šly paní učitelky s dětmi na zmrzlinu.

 26. května od 14 hod uspořádalo O.S. dětské odpoledne.
Dětského odpoledne se zúčastnilo celkem 86 dětí z MŠ. Začátek procházky byl u 
chaloupky na Jiráskově nábřeží, kde děti dostaly kartičky, na které jim bylo po každém 
absolvování zábavného úkolu dáváno razítko. Stanovišť bylo celkem devět. Na rodiče s 
dětmi čekala ještě další překvapení v podobě dětské tajenky. Děti si protáhly tělo na 
prolézačkách, poskládaly sirky do krabičky, prolezly si pavučinu, zahrály si kroket, 
poskládaly puzzle, pohrály si s kuželkami, zachytaly si rybičky, projely slalomovou 
dráhu na odstrkovadle či koloběžce, zatloukly hřebík…. Po absolvování všech úkolů byly
děti odměněni  sadou hraček na písek od O.S., tak i drobnými dárky od sponzorů.
Po předání dárků jsme ještě nekončili, opekli jsme si párky, děti i rodiče si mohli 
zasoutěžit v házení míčkem na terč, skákání v pytli, nebo si zahráli člověče nezlob se. 
Věřím, že se všem odpoledne líbilo a již teď vymýšlíme další vylepšení pro následující 
rok.

 12. června jsme se v akciové společnosti Lázně Bělohrad rozloučili s předškoláky medailí 
a knížkou. A poděkovali jsme paním učitelkám za celoroční obětavou práci.

Dovolte mi nyní poděkovat všemu personálu a především paním učitelkám za spolupráci 
v uplynulém školním roce.




