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1 Základní údaje o škole
Název: Mateřská škola Doksy Libušina 838 – příspěvková organizace
Sídlo: Libušina 838, 472 01 Doksy
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 600 074 447
IČO: 706 98 554
Kapacita školy: 55 dětí
Kapacita školní jídelny: 70 strávníků
Zřizovatel: Město Doksy, náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy
Ředitelka školy: Bc. Šárka Semecká
Telefon: 487 872 010
Mobil: 602 541 601
E-mail: reditelka@mslibusina.cz
Webové stránky: www.mslibusina.cz
Datová schránka: ki7wn5

Charakteristika mateřské školy
Mateřská škola Libušina uskutečňuje 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.
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2 Personální 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). 2 pedagožky mají vysokoškolské vzdělání.
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 (DVPP)
Pedagogický personál se pravidelně účastní školení, odborných seminářů (webinářů) a tvůrčích dílen.
Absolvovaná školení v tomto školním roce:
Forma vzdělávání

Obsah vzdělávání

Vzdělávací instituce

Management

Změny právních předpisů
v roce 2020

Mgr.Pavel Zeman, Ing.Radka
Šlégrová

Management

Porady ředitelů

DVPP

Specifika práce s dvouletými
dětmi v MŠ

Zřetel s.r.o., 2019

DVPP - kurz

Funkční studium pro ředitele
škol

Služby a školení, MB

DVPP

Seminář Hejného metoda

H-mat, o.ps.s

DVPP

Dramatizujeme v MŠ
„Andělské zvonění“

Životní vzdělávání, z.s. ,2019

DVPP

Předčtenářská gramotnost v
MŠ

NIDV, 2019

DVPP

Praktické zkušenosti pro
logopedické asistenty

Služby a školení MB

DVPP

Pedagogická diagnostika v
MŠ

SŠ a MŠ Liberec
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DVPP

Komunikace s rodičem
(nejen) předškoláka

Životní vzdělávání, z.s., 2019

DVPP

Logopedická chvilka
v mateřské škole - prakticky

Vlavici.cz, 2020

DVPP

Dítě předškolního věku a
školní zralost

Životní vzdělávání, z.s., 2019

Vzdělávání provozního personálu – vedoucí ŠJ absolvovala celkem 4 školení, paní kuchařka 1 školení.

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

Akce

Místo konání
akce

Počet
zapojených Popis akce
dětí

12.9. 2019

Hudební pořad – „O ptačím
sněmu“

MŠ

Hudební pořad pro děti,
Všechny děti využití nástrojů z Orffova
instrumentáře

23.9. 2019

Divadlo MATÝSEK – „O pyšné
MŠ
žirafě“

Všechny děti

Divadelní poučné
představení pro děti

Pohádkový les – akce pro rodiče
Poslův mlýn
a děti

15 rodin,
děti,
zaměstnanci
MŠ

Pohádková cesta,
doprovázená zábavnými
úkoly, hledání pokladu,
opékání buřtů na Poslově
mlýně

24.9. 2019

Děti z MŠ
Libušina, děti Přátelské setkání se
z MŠ Staré
sousední MŠ
Splavy
Spolupráce v rámci
Předškolní
projektu „Malý umělec“ –
děti
hudební, výtvarné, tvořivé
činnosti
Didakticky zaměřený
Předškolní
problém s cílem seznámit
děti
děti znalostmi o
hospodářství a zvířatech
Zábavné vystoupení se
Všechny děti psem, možnost vyzkoušení
různých povelů

Návštěva dětí z MŠ Staré
1.10. 2019
Splavy

Zahrada MŠ

3.10. 2019 ZUŠ – „Malý umělec“

ZUŠ Doksy

9.10. 2019 Program „Máme rádi zvířata“

MŠ

23.10.
2019

Tanec se psem

MŠ

24.10.
2019

Výlet Soviček do vlastivědného
muzea v České Lípě

Vlastivědné
muzeum

Předškolní
děti

Výlet předškolních děti do
vlastivědného muzea

říjen

Zapojení do soutěže
s Domestosem

MŠ

Většina dětí

Zábavnou formou plnění
úkolů s hygienickou
tématikou

MŠ

Rodiče dětí,
většina dětí,
zaměstnanci
MŠ

Akce pro děti a rodiče,
tvoření s dýní, dlabání,
halloweenské spaní v MŠ

31.10.
2019

Dýňování
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4.11. 2019 Vánoční fotografování

MŠ

Většina dětí

6.11. 2019 Sférické kino v MŠ

MŠ

Většina dětí

7.11. 2019 ZUŠ – „Malý umělec“

ZUŠ Doksy

Předškolní
děti

16.11.
2019

Vystoupení pro „Baráčníky“

Hotel Grand

Předškolní
děti

27.11.
2019

Varieté show v tělocvičně

Tělocvična na
náměstí, Doksy

Většina dětí

29.11.
2019

Zdobení vánočního stromečku

Náměstí, Doksy

Předškolní
děti

ZUŠ Doksy

Předškolní
děti

4.12. 2019 ZUŠ – „Malý umělec“

Děti
z výtvarného
kroužku

VV soutěž „Zpomal,prosím“
5.12. 2019 Pečení čertíků

6.12. 2019 Mikulášská nadílka

8.12. 2019

11.12.
2019

Vystoupení pro svaz Zdravotně
postižených

Vánoční posezení – návštěva
babiček z Domu pro seniory

Vánoční fotografování dětí
Naučné pořady podané
zábavnou formou v rámci
sférického kina
Spolupráce v rámci
projektu „Malý umělec“ –
hudební, výtvarné, tvořivé
činnosti
Hudební, taneční
vystoupení pro
„Baráčníky“
Zábavný „cirkus“,
představení zvířat,
akrobatické prvky,
zapojení dětí
Zdobení stromečku
vlastnoručně vyrobenými
ozdobami
Spolupráce v rámci
projektu „Malý umělec“ –
hudební, výtvarné, tvořivé
činnosti
1.místo v kraji – Eliška ze
třídy Soviček

MŠ

Většina dětí,
p. kuchařky

MŠ

Většina dětí,
zaměstnanci
MŠ,
dobrovolníci

Výroba a pečení čertíků
z kynutého těsta ve
spolupráci s p. kuchařkami
Mikulášská nadílka pro
děti ve spolupráci
s dobrovolníky a
zaměstnanci MŠ

Hotel Grand

Předškolní
děti

Hudební, taneční
vystoupení

MŠ

Většina dětí,
babičky
z Domu pro
seniory,
zaměstnanci
MŠ

Vánoční vystoupení pro
babičky, tvoření s dětmi,
pohoštění

17.12.
2019

Vánoční besídka

MŠ

Většina dětí

19.12.
2019

Ježíšek v MŠ

MŠ

Většina dětí

13.1. 2020 Pyžamový den

MŠ

Malé děti –
„Myšky“

23.1. 2020 ZUŠ – „Malý umělec“

ZUŠ Doksy

Předškolní
děti
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Vánoční vystoupení,
dramatizace pohádky –
předškolní děti, hudební
vystoupení, říkadla
s pohybem a tanec
Nadělování dárků pod
stromečkem, hraní
s novými hračkami a
pomůckami
Zábavný den v tématu
„pyžamového dne“
Spolupráce v rámci
projektu „Malý umělec“ –
hudební, výtvarné, tvořivé
činnosti

MŠ

Většina dětí

MŠ

Většina dětí,
zaměstnanci
MŠ

MŠ

Většina dětí

17.2. 2020 Návštěva Čtyřlístku

Zámek, Doksy

Většina dětí

20.2. 2020 ZUŠ – „Malý umělec“

ZUŠ Doksy

Předškolní
děti

divadlo Nový
Bor

Většina dětí

25.2. 2020 Karneval v MŠ

MŠ

Většina dětí

27.2. 2020 Pečení masopustních koláčů

MŠ

Většina dětí,
p. kuchařky

24.1.2020

Divadlo „Na červenou stát“

28.1. 2020 Bílý den v MŠ

14.2. 2020

21.2. 2020

Divadlo „Koloběžka“ –
pohádka „O zvědavé jitrnici“

Divadlo „Jak Uhlíř skoumal
Svěrák“

Děti
z výtvarného
kroužku

VV soutěž – „Příroda kolem
nás“
17.3. –
8.5. 2020

Přerušení provozu MŠ
z důvodu pandemie COVID - 19

4.5. – 7.5.
2020

Zápis do MŠ – 13 zapsaných
dětí

Zábavnou formou naučný
pořad o dopravní výchově
Zábavný den plný
tematických her v rámci
„Bílého dne“
Divadelní pořad pro děti,
zapojení dětí v rámci
představení
Návštěva muzea
„Čtyřlístku“ v nových
prostorech na zámku,
návštěva knihovny
Spolupráce v rámci
projektu „Malý umělec“ –
hudební, výtvarné, tvořivé
činnosti
Výlet autobusem na
divadelní představení
s hudebními doprovody a
zpěvem, zapojení dětí
v rámci představení
Zábavný den v maskách za
přítomnosti „Balonkové
Evičky“, výroba dárečků
(zvířátek z balónků) domů
Pečení masopustních
koláčů ve spolupráci s p.
kuchařkami
Čestné uznání – Thea ze
třídy Soviček
Přerušen provoz MŠ,
učitelky MŠ – home office,
distanční vzdělávání dětí
prostřednictvím webových
stránek

MŠ

13 nových
dětí

Zápis do MŠ, bez
přítomnosti dětí z důvodu
pandemie COVID - 19

16.6. 2020

Zahradní slavnost pro
předškoláky

Zahrada MŠ

Hudební vystoupení dětí,
šerpování, předání
Předškolní
pamětních albíček, knihy
děti (budoucí
za přítomnosti p. starostky,
prvňáčci)
přátelské posezení s rodiči,
opékání buřtů

17.6. 2020

Focení tříd- „Myšky“,
„Sovičky“

Zahrada MŠ

Většina dětí,
zaměstnanci
MŠ

23.6. 2020 Výlet k jezeru a na zmrzlinu
Program GEOPARKU
RALSKO- „Dobrodružství
24.6. 2020
s mraky“ (zdarma projekt MAP)

Většina dětí

Zahrada MŠ
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Předškolní
děti

Focení dětí a zaměstnanců
MŠ
Příjemně strávené
dopoledne u jezera
v doprovodu pohybových
her a zmrzliny pro děti
Didaktický program,
seznámení s přírodou
kolem nás, pohybové
aktivity, tvoření

ZAPOJENÍ DO SBĚRU:
Únor 2020

Odvoz sběru TILIA Mělník –
papír – 2,08 tun

Únor 2020 Odvoz sběru – víčka – 102 kg
Červen
2020

Odvoz sběru –kontejner na papír
v MŠ – 1,82 tun

Červen
2020

Odvoz sběru – víčka – 22,5 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 – 405 kg
průběžně

Účast všech
dětí a rodičů

MŠ v rámci
projektu
„Recyklohraní“

Účast všech
dětí a rodičů

Další aktivity v tomto školním roce:
Spolupráce se ZUŠ Doksy – „Malý umělec“ – keramika a hudební kroužek v rámci projektu
MAP II Českolipsko a Novoborsko, spolupráce se ZŠ K. H. Máchy v Doksech, spolupráce MŠ
a knihovny, muzea Čtyřlístek. Spolupráce s MŠ Pražská, MŠ Staré Splavy. Zapojení do celostátních
výtvarných soutěží pod vedení paní učitelky, která vede výtvarný kroužek.
Mateřská škola je zaměřena na enviromentální výchovu – celoroční péče o koutky živé přírody –
rybičky, želvy – sledování koloběhu života. Kompostování BIO odpadu ze školní kuchyně, vypěstování
a vypouštění motýlků do přírody. Vytváření zodpovědného přístupu dětí k živé i neživé přírodě.
Zapojení do projektu „Recyklohraní“ – sběr baterií, drobných elektrospotřebičů, prázdných tonerů
z tiskáren.

5 Prezentace školy na veřejnosti
Činnost školy je prezentována v Dokském zpravodaji, na webových stránkách školy. Učitelské noviny
– rozhovor s ředitelkou s názvem „Můstek mezi hrou a povinností“ – o mateřince z Doks.

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2019–2020 nebyla provedena inspekce ze strany ČŠI.
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7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Ve školním roce 2019–2020 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 jsme uskutečnili opravu zahradního altánu a opravu vchodu u venkovního
sklepa. Dále byla provedena výměna pisoárů s automatickým splachováním v umývárně dětí. Dále
byly realizovány opravy herních prvků na zahradě MŠ a další běžné opravy.
Ukončení projektu ŠABLONY I – registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005740
celková částka dotace v roce 2019 činila 216.176 Kč.

9 Plán projektů a investic na školní rok 2020–2021
Zapojení do krajského projektu Malé technické univerzity financovaného NAKAP II Libereckého
kraje – polytechnické vzdělávání pro MŠ.

10 Plán aktivit na školní rok 2020–2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pokračovat v projektu Recyklohraní
pokračovat v projektu Celé Česko čte dětem
předplavecká výuka pro předškoláky – „Voda je můj kamarád, budeme si spolu hrát“
výzdoba čekárny na zdravotním středisku výtvarnými pracemi dětí (2x ročně)
seznamovací akce pro rodiče s dětmi – Pohádková cesta za pokladem
putování se skřítkem „Podzimáčkem“ (plnění úkolů, hledání pokladu)
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
MISP –masáže mezi dětmi v doprovodu říkanek s dětmi
cvičení jógy
vyřezávání dýní společně s rodiči
barevné dny
Mikulášská nadílka
Adventní dílna pro děti a rodiče
Vánoční besídka
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•

Pyžamový den

•

maškarní karneval

•

vynášení Moreny společně s Baráčníky

•

velikonoční tvořivé odpoledne pro rodiče a děti

•

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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