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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). Kapacita 

mateřské školy je 55 dětí. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 70 strávníků, která kromě 

stravování žáků zajišťuje stravování zaměstnanců příspěvkové organizace.  

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@mslibusina.cz
http://www.mslibusina.cz/
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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 i nepedagogický (vedoucí ŠJ, kuchařka) personál se pravidelně účastní porad, 

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, 2021 

 Mgr.Pavel Zeman, Ing.Radka 

Šlégrová 

Management Porady ředitelů  

DVPP 
Hra venku jako základ 

učení 
Projekt MAP – Nový Bor 

DVPP - kurz 
MISP – Masáže mezi dětmi 

ve školách – instruktor 
MISA International 

DVPP  
Kulatý stůl podpory 

nadání 
NPI - Liberec 

DVPP - školení 
Poskytování první pomoci 

– všichni pedagogové 
Bc. R. Rieger 

DVPP 

Cviky pro obnovu 

správného držení těla – 

webinář 

Marstafit, s. r. o 

DVPP 

Cviky pro zpevnění 

kotníku a nožní klenby – 

webinář 

Marstafit, s. r. o 

DVPP 
Pedagogická diagnostika v 

MŠ 
SŠ a MŠ Liberec 
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DVPP  
Pohyb organizované 

skupiny dětí 
Centrum dopravního výzkumu 

DVPP  
Rodiče, nečekaní spojenci 

školy 
Člověk v tísni 

DVPP – kurz  
Logopedický kurz, úspěšně 

zakončen zkouškou 

Středisko pro vzdělávání dospělých – 

Liberec 

DVPP Stress management  Ing. Mgr. H. Janíková, MBA 

 

Vzdělávání provozního personálu – vedoucí ŠJ – 1 seminář. 

V tomto školním roce byla u nás v MŠ vykonána odborná praxe jedné studentky střední 

pedagogické školy. 

4 Údaje o aktivitách s dětmi nad rámec běžných činností 

Datum 

konání 
Akce 

Místo konání 

akce 

Počet 

zapojených 

dětí 

Popis akce 

23. 9. 2020 
Divadlo MATÝSEK – pohádka 

„Břichbulín“ 
MŠ Všechny děti 

Hudební pohádkový příběh 

o chlapci Toníkovi, který 

nenechá nic náhodě a má 

takové neobyčejné přání a 

také se objeví někdo, kdo 

mu rád pomůže přání splnit. 

24. 9.2020 ZUŠ „Malý umělec“ MŠ 

„Sovičky“ – 

předškolní 

děti 

Spolupráce v rámci 

projektu „Malý umělec“ – 

hudební, výtvarné, tvořivé 

činnosti. 

8.10. 2020 
Fotografování „Cesta kolem 

světa“ 
MŠ Všechny děti 

Fotografování dětí na téma 

„Cesta kolem světa“. 

20.10. 2020 Fotografování do vláčku MŠ 
Většina dětí, 

nové děti 

Fotografování dětí do 

narozeninového vláčku. 

27.10. 2020 
Podzimní cesta lesem se 

skřítkem „Podzimníčkem“ 
les Všechny děti 

Podzimní cesta lesem, 

plnění úkolů, hledání 

pokladu. 

30.10. 2020 Halloween – oranžový den MŠ Všechny děti 

Tématický den, 

halloweenské oranžové 

dopoledne. 

 

19.11. 2020 

 

 

Bodlinkový den MŠ Všechny děti 

Tematický den, „ježčí 

aktivity“ v průběhu 

dopoledne. 

2.12. 2020 
Divadlo MATÝSEK – „Vánoční 

setkání“ 
MŠ Všechny děti  

Hudební pořad s vánočními 

písněmi. 
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7.12. 2020 Mikulášská nadílka MŠ Všechny děti 

Mikulášské radovánky, 

příchod Mikuláše, čerta a 

anděla, rozdání balíčků. 

16.12. 2020 Vánoční besídka, Ježíšek v MŠ MŠ Všechny děti 

Vánoční vystoupení pro 

rodiče, zpívání, přednášení, 

tancování (nahráno na 

video z důvodu pandemie 

covid- 19). 

20. 1. 2021 Bílý den MŠ Všechny děti 

Tematický den – „bílé 

zasněžené radovánky“ 

v rámci celého dopoledne 

v MŠ. 

21. 1. 2021 Zimní olympiáda na zahradě MŠ Zahrada MŠ Všechny děti 

Zimní radovánky, přehlídka 

„zimních vozidel“, soutěže, 

medaile. 

18. 2. 2021 
Školkový karneval „Myšek“ a 

„Soviček“ 
MŠ Všechny děti 

Karnevalová zábava, 

soutěže, tancování. 

22. 2. 2021 Masopustní týden MŠ Všechny děti 

Masopustní veselí v rámci 

celého týdne, masopustní 

průvod v maskách a 

v doprovodu řehtaček po 

okolí MŠ. 

24. 2. 2021 Pečení masopustních koblih Kuchyň MŠ Všechny děti 

Pečení masopustních koblih 

ve spolupráci s p. 

kuchařkami. 

25. 2.2021 Masopustní průvod Okolí MŠ, Doksy Všechny děti 

Masopustní veselí v rámci 

celého týdne, masopustní 

průvod v maskách a 

v doprovodu řehtaček po 

okolí MŠ. 

Od 1.3. 2021  
MŠ UZAVŘENA – pandemie 

COVID- 19 
  

Přerušen provoz MŠ, 

učitelky MŠ – homme 

office, distanční vzdělávání 

dětí prostřednictvím 

webových stránek. 

Od 12.4. 

2021 

Provoz MŠ obnoven pro 

předškolní děti 
  

Od dubna 2021 zábavné 

didaktické úkoly na plotě 

MŠ pro všechny děti. 

Od 3.5. 2021 
Provoz MŠ obnoven pro všechny 

děti 
   

3.5. – 7.5. 

2021  
Zápis nových dětí do MŠ MŠ 

Nové děti s 

rodiči 

Příchod, a zápis nových dětí 

s rodiči v MŠ, seznámení 

s prostředím MŠ a s p. 

učitelkami. 

30.4. 2021 Čarodějnický rej MŠ, zahrada MŠ 
Předškolní 

děti 

Den v duchu 

„čarodějnického řádění“, 

soutěže, tancování, 

čarování. 

9.5. 2021 
Zdobení plotu pro maminky – 

„Láskovník“ 
MŠ všechny děti 

Zapojení všech dětí, výroba 

různých srdíček, zavěšení 

na plot, zdobení plotu pro 

maminky – „Den matek“. 

13.5.2021 Sluníčkový den MŠ Všechny děti 
„Sluníčkové“ hry, tvoření 

v rámci dopoledne v MŠ. 

20.5.2021 Fotografování MŠ Většina dětí Fotografování dětí. 
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26.5. 2021 Oslava zápisu do 1. třídy  MŠ 

23 

předškolních 

dětí 

Oslava zápisu do 1. třídy, 

napečení dobrot od p. 

kuchařek. 

27.5. 2021 Fotografování tříd Zahrada MŠ Všechny děti 
Fotografování tříd ke konci 

školního roku. 

31.5. 2021 Návštěva Zooparku Doksy Zoopark Doksy Všechny děti 

Výlet s dětmi do zooparku 

v Doksech, seznámení se 

zdejšími zvířaty, krmení 

zvířat. 

1.6. 2021 Plavba parníkem k MDD Máchovo jezero Všechny děti 

Plavba parníkem po 

Máchově jezeře (pozvání 

od Regaty Máchovo jezero) 

2.6. 2021 Oslava dne dětí na zahradě MŠ MŠ Všechny děti 

Zábavný den na zahradě 

MŠ plný soutěží, úkolů, 

dobrot, rozdávání dárečků 

k MDD. 

8.6. 2021 Výlet do ZOO Děčín Zoo Děčín Všechny děti 

Výlet s dětmi do ZOO 

Děčín, doprava autobusem 

p. Horčičky. 

13.6. 2021 Vítání občánků na zámku Doksy Zámek Doksy 

8 

předškolních 

dětí 

Vítání občánků, krátké 

vystoupení – básničky, 

písničky a tancování. 

15.6. 2021 
Zahradní slavnost, rozloučení s 

předškoláky 
Zahrada MŠ 

Předškolní 

děti – 

„Sovičky“ 

Rozloučení s předškoláky – 

vystoupení dětí – básničky, 

písničky, tancování, 

dramatizace, předání 

pamětních albíček a 

dárečků, šerpování, opékání 

buřtů na zahradě MŠ. 

16.6. 2021 
Vystoupení „Myšek“ k ukončení 

školního roku 
Zahrada MŠ 

Malé děti – 

„Myšky“ 

Vystoupení „Myšek“, 

námětem byly „zvířátka“ – 

písničky, tancování, 

básničky, hra na hudební 

nástroje. 

21.6. 2021 
Divadlo MATÝSEK v MŠ – 

„Cesta kolem světa“ 
MŠ Většina dětí 

Hudební pořad s názvem 

„Cesta kolem světa“ 

s rekvizitami. 

17.6. 2021 
Vystoupení v Domově pro 

seniory 

Domov pro 

seniory 

12 

předškolních 

dětí 

Vystoupení předškolních 

dětí v Domově pro seniory 

– zpěv, přednášení, 

tancování, rozdání dárečků. 
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Zapojení do sběru: 
 

 

 

   

Červen 2020 
Odvoz sběru –kontejner na papír 

v MŠ – 2,98 tun 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

Červen 2020 Odvoz sběru – víčka – 135 kg 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

 Sběr žaludů a kaštanů – 205 kg  
Účast všech 

dětí a rodičů  

průběžně 
Odvoz baterií, drobného 

elektrozařízení a tonerů– Ekobat 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

 

 

 

Další aktivity v tomto školním roce: 

 

Z důvodu pandemie Covid-19 byl zrušen předplavecký výcvik „Voda je můj kamarád, 

budeme si spolu hrát“ v hotelu Bezděz ve Starých Splavech. Zrušena byla také návštěva ZŠ, 

vystoupení dětí na Otvírání jezera, účast na „Stezce medvíďat“ MŠ Pražská, návštěvy babiček 

z Domova pro seniory, setkání s Baráčníky a další tradiční akce.  

Spolupráce se ZUŠ Doksy – „Malý umělec“ – keramika a hudební kroužek v rámci projektu  

MAP II Českolipsko a Novoborsko (pouze na začátku školního roku), 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.  

MISP – masáže mezi dětmi s paní učitelkou instruktorkou v doprovodu říkanek s dětmi. 

Pokračování projektu MISA (Massage in Schools Programme). Aktivizační cvičení ve školkách 

přináší dětem to, co nám bytostně všem chybí – dotek. Program MISP je založený na 

vzájemném respektujícím doteku (děti dětem) a to běžně oblečených dětí – v oblasti zad, hlavy, 

týla a rukou – pod dohledem dospělé osoby. 

Mateřská škola je zaměřena na enviromentální výchovu. Vytváření zodpovědného přístupu dětí 

k živé i neživé přírodě. Třídění odpadu, sběr papíru a víček, kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, 

kompostování BIO odpadu ze školní kuchyně. Zapojení do projektu „Recyklohraní“ – sběr 

baterií, drobných elektrospotřebičů, prázdných tonerů z tiskáren.  

Logopedická péče – všechny paní učitelky jsou logopedické asistentky a zaměřují se na 

logopedickou prevenci a intervenci. 
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5 Prezentace školy na veřejnosti 

Činnost školy je prezentována v Dokském zpravodaji, na webových stránkách školy.  

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 Ve školním roce 2020–2021 nebyla provedena inspekce ze strany ČŠI. 

7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Ve školním roce 2020–2021 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 byla o prázdninách uskutečněna rekonstrukce podlahy a výměna linolea 

na chodbě mateřské školy. Opravena a rekonstruována byla dlažba na zahradě. Další investicí 

bylo malování všech prostor mateřské školy. Dále byly realizovány opravy herních prvků na 

zahradě MŠ a další běžné opravy. 

9 Plán projektů a investic na školní rok 2021–2022 

Zapojení a realizace krajského projektu Malé technické univerzity financovaného NAKAP II 

Libereckého kraje – polytechnické vzdělávání pro MŠ, zapojení do projektu „Se sokolem do 

života“ – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

10 Plán aktivit na školní rok 2021–2022 

Tradiční a oblíbené akce, ale i nové aktivity. 

• 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). 

• Lekce MTU – polytechnická výchova – „Malý stavitel“ atd. 
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• Seznamovací akce pro rodiče s dětmi – Pohádková cesta za pokladem. 

• Putování se skřítkem „Podzimáčkem“ (plnění úkolů, hledání pokladu). 

• 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. 

• Dýňování – halloween. 

• Barevné dny (bílý den, oranžový den, žlutý den, zelený den). 

• Mikulášská nadílka. 

• Adventní dílna pro děti a rodiče.  

• Vánoční besídka. 

• Pyžamový den (a jiné tématické dny). 

• 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 na kulturních akcích. 

• Akademie. 

• Svatojánské odpoledne, Svatojánská noc.  
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