ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
DOKSY LIBUŠINA 838 – příspěvková
organizace
ŠKOLNÍ ROK 2018–2019

Zpracovala: Bc. Šárka Semecká, ředitelka MŠ
V Doksech 25. 3. 2020

Obsah
1 Základní údaje o škole ......................................................................................................................... 3
2 Personální (pedagogické) obsazení školy ........................................................................................... 4
3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ...................................................................... 4
4 Údaje o aktivitách s dětmi nad rámec běžných činností .................................................................... 5
5 Prezentace školy na veřejnosti ............................................................................................................ 7
6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI ........................................................................ 7
7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ................................................. 8
8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích i vlastních zdrojů8
9 Plán projektů a investic na školní rok 2019–2020 .............................................................................. 8
10 Plán aktivit na školní rok 2019–2020 ................................................................................................ 8

2

1 Základní údaje o škole
Název: Mateřská škola Doksy Libušina 838 – příspěvková organizace
Sídlo: Libušina 838, 472 01 Doksy
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70698554
Kapacita školy: 55 dětí
Kapacita školní jídelny: 70 strávníků
Zřizovatel: Městský úřad Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Ředitelka MŠ: Bc. Šárka Semecká (od 1. 6. 2019)
Součásti školy:
Mateřská škola
IZO: 107560224
Školní jídelna
IZO: 102617937
Telefon: 487 872 010
E-mail: reditelka@mslibusina.cz
Webové stránky: www.mslibusina.cz
Datová schránka: ki7wn5

Mateřská škola Libušina poskytuje předškolní vzdělávání podle Zákona 561/2004 Sb. (Školský
zákon) a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. (Vyhláška o předškolním vzdělávání); a školské služby součástí školy je školní jídelna s kapacitou 70 strávníků, která kromě stravování žáků zajišťuje
stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.
Škola je zaměřena na environmentální výchovu.
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2 Personální (pedagogické) obsazení školy
Pedagogický personál: ředitelka MŠ, 4 učitelky – celkem 5 pedagogů, z nichž všichni splňují
podmínku odborného vzdělávání dle zákona 563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických
pracovnících).
Provozní personál: školnice, vedoucí školní jídelny, kuchařka.
Asistentka pedagoga: od 1. 9. 2018 – je přijata na dobu určitou, k dítěti se závažnými
výchovnými obtížemi se 3. stupněm podpůrného opatření. Mzda je hrazena MŠMT –
podpůrná opatření v rámci inkluze do škol.
V MŠ pracuje celkem 9 zaměstnankyň.

3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Forma vzdělávání
Management
Management
DVPP

DVPP

DVPP

DVPP

DVPP

DVPP

DVPP

Obsah vzdělávání

Vzdělávací instituce

OP VVV šablony – čerpání,
MAP
Změny právních předpisů
v roce 2019.

IT veSkole.cz RNDr. Robert Gamba,
PhDr. Dagmar Strnadová
Mgr.Pavel Zeman, Ing.Radka Šlégrová
Vzdělávací instituce TANDEM
Prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc.

Hudebně-pohybové
OP VVV šablony – Čtenářská
a matematická
pregramotnost
OP VVV šablony –
Osobnostně sociální rozvoj
pedagogů MŠ
OP VVV šablony – Specifika
práce pedagoga s dvouletými
dětmi
OP VVV šablony –
Individualizace vzdělávání v
MŠ
Vzděl. program – Praktické
zkušenosti pro logop.
asistenty
Vzděl. program – Jak
efektivně řídit školu a vést
své lidi v pohodě
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IT veSkole.cz

IT veSkole.cz

IT veSkole.cz

IT veSkole.cz

Služby a školení MB

NIDV Liberec

4 Údaje o aktivitách s dětmi nad rámec běžných činností
Datum
konání

Akce

Místo konání
akce

Počet
zapojených
dětí

Popis akce

19.9. 2018

Seznamovací akce pro rodiče a
děti „Pohádková cesta za
pokladem“

Doksy – cíl u
Poslova mlýna

15 rodin
s dětmi
(i staršími
sourozenci)

Děti během cesty k Poslovu
mlýnu plnily úkoly. Opékání
vuřtů v táboře.

24.10.
2018

Zahájení spolupráce s Domovem
pro seniory v Doksech – akce
„Dýňodlabání“

MŠ

Třída –
„Sovičky“

Návštěva 10 babiček
dopoledne v MŠ

31.10.2018

„Dýňováníˇ“- akce pro děti a
rodiče, spaní ve školce

MŠ

Všechny děti

Návštěva rodičů v MŠ a
přespání nejstarších dětí

15.11.
2018

Sférické kino v MŠ – „Naši
kamarádi zvířátka“, „Příběh o
lidském těle“

MŠ

Všechny děti

22.11.
2018

Návštěva „Čtyřlístku“

knihovna

Všechny děti

Vyrábění, malování –
tvořivá dílna

Od 26. do
30.11.
2018

Vánoční jarmark

MŠ

Děti, rodiče,
zaměstnanci

vyrábění

4.12.2018

Pečení čertíků

MŠ

Všechny děti

Pečení čertíků s p.
kuchařkami

5.12.2018

Mikulášská nadílka

MŠ

Všechny děti

ČERTI, ANDĚL A Mikuláš
v MŠ, děti říkanky a písně,
balíčky.

17.12.2018 Vánoční besídka

MŠ

Všechny děti

Pásma vystoupení pro
rodiče, dárečky

20.12.2018 Ježíšek ve školce

MŠ

Všechny děti

24.1.2019

Návštěva muzea Čtyřlístek

knihovna

Všechny děti

11.2.2019

Maškarní karneval v MŠ –
„Balonková Evička“

MŠ

Všechny děti

12.2. 2019

Pečení masopustních jidášů

MŠ

Všechny děti

14.2. 2019

Masopustní průvod po okolí MŠ

Okolí MŠ

Všechny děti, Děti v maskách a
rodiče
s hudebními nástroji

18.-22.2.
2019

Barevné dny

MŠ

Všechny děti

Tématické barevné dny
v týdnu

25.2. 2019

Spolupráce s Domovem pro
seniory – tvoříme k MDŽ

MŠ

Třída„Sovičky“

Vyrábění k MDŽ
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Vyrábění, malování –
tvořivá dílna

Pečení jidášů
s p. kuchařkami
a s p. učitelkami

26.2.2019

Přednáška o myslivosti

MŠ – zahrada

Všechny děti

Přednáška p. Prskavce
s ukázkou loveckých psů

16.3. 2019

Vystoupení pro Baráčníky

Hotel Heller

7

Pásmo k vystoupení

18. - 22.3.
2019

Pobyt na horách – Smržovka

Smržovka

13

Pobyt v přírodě s dětmi, p.
učitelky Semecká, Taclíková

26.3. 2019

Vynášení Moreny s Baráčníky

Okolí MŠ

Všechny děti

Přivítání jara

1.4. 2019

Výlet do divadla v České lípě –
pohádka „Pyšná princezna“

MŠ

Třída„Sovičky“

Výlet autobusem na
pohádku

4.4.2019

Návštěva ZŠ

MŠ

předškoláci

Seznámení se ZŠ před
zápisem

17.4. 2019

Hledání velikonočního pokladu

les

Všechny děti

Cesta lesem za pokladem

23.4.2019

Dopravní den

Zahrada MŠ

Všechny děti

Ve spolupráci s Policií ČR

25.4.2019

Výlet starších dětí na kolech k
jezeru

Máchovo jezero

Třída„Sovičky“

Výlet po okolí MŠ k jezeru,
seznamování s dopravním
provozem a dopravními
značkami

29.4.2019

Divadlo s drumbeny – pohádka –
„Drak semaforák“

MŠ

Všechny děti

Pohádka p. učitelky
Z. Táborské

30.4. 2019

Slet čarodějnic – návštěva babiček
Zahrada MŠ
s Domova pro seniory

Všechny děti

2.5.2019

Workshop pro rodiče – Školní
zralost

MŠ

rodiče

16.5.2019

Stezka medvíďat

Termit - Doksy

1 družstvo

MŠ obsadila 1. místo

18.5. 2019

Otvírání jezera

Máchovo jezero

Třída –
„Soviček“

Tanec „Mamma mia“ –
p. učitelka Taclíková

31.5.2019

Výlet k jezeru – parník k MDD

Máchovo jezero

Všechny děti

3.6.2019

Dětský den v MŠ

Zahrada v MŠ

Všechny děti

Hry a soutěže ke Dni dětí

7.6. 2019

Výlet do Starých Splavů – parník

Staré Splavy

Všechny děti

Výlet s návštěvou pizzerie
a jezera, parník, vlak

10.6.2019

Workshop pro rodiče – „Jak mít
šťastné a spokojené dítě“

MŠ

rodiče

Seminář pro rodiče

13.6.2019

Akademie, loučení s předškoláky

MŠ

Všechny děti

Vystoupení obou tříd,
slavnostní loučení,
šerpování
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Čarodějnický den
s opékáním buřtů na
zahradě
Interaktivní seminář
k tématu školní zralosti
a připravenosti

Soutěže v družstvech 1. místo

14.6. 2019

Spolupráce se ZŠ- „Projektový
den“

ZŠ

Třída„Sovičky“

20.6. 2019

Představení ZUŠ – pohádka
„O rozmazlené Sněhurce“

kino

Třída –
„Sovičky“

Děti ze ZUŠ hrají pohádku

21.6. 2019

Svatojánské odpoledne a noc

MŠ

Všechny děti

Nocování ve školce
(16 starších dětí)

Celoroční péče o koutky živé přírody – strašilky, rybičky, želvy – sledování koloběhu života – staří umírají, rodí
se noví. Kompostování BIO materiálu ze školní kuchyně, vypěstování a vypouštění motýlků do přírody.
Vytváření zodpovědného přístupu dětí k živé i neživé přírodě.

ZAPOJENÍ DO SBĚRU:
3.10.2018

Odvoz sběru – 2181 kg

3.10.2018

Odvoz sběru – víčka – 63 kg

9.4. 2019

Odvoz sběru – 1740 kg papíru

9.4.2019

Odvoz sběru – víčka – 50 kg

MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“
MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“
MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“
MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“

Odvoz baterií – Ekobat

Účast všech
dětí a rodičů
Účast všech
dětí a rodičů
Účast všech
dětí a rodičů
Účast všech
dětí a rodičů

Sběr žaludů a kaštanů

průběžně

Účast všech
dětí a rodičů

MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“

Účast všech
dětí a rodičů

5 Prezentace školy na veřejnosti
Činnost školy je prezentována v DZ, na webových stránkách školy. Děti pravidelně vystupují na
aktivech Baráčníků, vystoupení na otvírání jezera, spolupráce s Policií ČR, s hasiči. Výtvarné práce dětí
jsou zasílány do výtvarných soutěží, je jimi vyzdobena čekárna pediatra na zdravotním středisku,
účast školy na vánoční výstavce společně se ZŠ.

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018–2019 nebyla provedena inspekce ze strany ČŠI.
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7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2018–2019 nebyla škola zapojena do žádného rozvojového ani mezinárodního
programu.

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích i vlastních zdrojů
Realizované opravy a investice, které byly hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele:
V tomto školním roce nebyly realizovány žádné větší investice, spíše drobné opravy, hlavně
zahradního vybavení pro děti.

9 Plán projektů a investic na školní rok 2019–2020
V roce 2020 je plánována oprava vstupu venkovního sklepa a zahradního altánu na uskladnění
objemného materiálu a zahradních lavic. Dále výměna pisoárů v umývárně MŠ.

10 Plán aktivit na školní rok 2019–2020
• zapojení školy do projektu Recyklohraní – sběr papíru, víček z PET lahví, použitých baterií
a elektrozařízení, prázdných kazet do tiskáren
• výzdoba čekárny na zdravotním středisku výtvarnými pracemi dětí (2x ročně)
• seznamovací akce pro rodiče s dětmi – Pohádková cesta za pokladem
• polodenní výlet do České Lípy do Okresního vlastivědného muzea
• výtvarný kroužek, účast ve výtvarných soutěžích ČR
• polodenní výlet do divadla v České Lípě nebo Novém Boru
• saunování
• cvičení jógy
• vyřezávání dýní společně s rodiči
• adventní dílna pro děti a rodiče
• Mikulášská nadílka
• Vánoční besídka
• maškarní karneval
• vynášení Moreny společně s Baráčníky

• velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti
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• hledání Velikonočního zajíčka na zahradě MŠ
• ekologické odpoledne pro celé rodiny s tématem „Ochraňuj mě“
• dopravní den za spolupráce Policie ČR, výlet starších dětí po okolí na kolech
• Slet čarodějnic
• stavění a kácení Máje společně s Baráčníky
• oslava Dne dětí
• školní výlet
• vystoupení dětí u Baráčníků
• Akademie
• Svatojánské odpoledne, Svatojánská noc
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