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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: Bc. Šárka Semecká,  

4 učitelky: Kamila Taclíková, Blanka Smolková, Bc. Monika Drážďanská, Blanka Breychová 

(na částečný úvazek), z nichž všichni splňují podmínku odborného vzdělávání dle zákona 

563/2004 Sb. (Zákon o pedagogických pracovnících). Dvě pedagožky mají vysokoškolské 

vzdělání. 

Provozní personál: vedoucí školní jídelny: Lada Haklová, kuchařka: Radka Vaníčková, 

školnice: Květoslava Strejčková. 

Asistentka pedagoga: v tomto školním roce není. 

V MŠ pracuje celkem 8 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 2021/2022:  

Forma vzdělávání Obsah vzdělávání Vzdělávací instituce 

Management 
Změny právních předpisů 

v roce 2021, 2022 

Mgr.Pavel Zeman, Ing.Radka 

Šlégrová 

Management Porady ředitelů  

DVPP 
Správní řád a správní 

řízení ve školství 
NPI ČR Liberec 

DVPP – vzdělávací 

program 

Workshop – Malá 

technická univerzita – 

polytechnická výchova 

NAKAP  

Lib. kraje 

DVPP 

Techniky pro rozvoj 

emocí, sociálních, 

komunikačních 

dovedností – pro MŠ 

Životní vzdělávání, z.s. 

DVPP  

Rozvíjení prosociálního 

chování u dětí 

předškolního věku 

Životní vzdělávání, z.s. 

DVPP 

Začínáme tvořit v Canvě 

– workshop PV 

Canva pro pokročilé 

NPI ČR 
 

DVPP 
Workshop PV 

Dítě středem pozornosti 
NPI ČR 
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DVPP 
Práva a povinnosti 

učitelky MŠ 
NPI ČR Libeerec 

DVPP 

Prevence xenofobního 

chování 
 

NPI Liberec 

DVPP 
Individualizace v MŠ – 

skupinová práce 
Životní vzdělávání, z.s 

DVPP  
Hudební činnosti v MŠ 
 

Životní vzdělávání, z.s 

DVPP  

Jak porozumět emocím 

u dětí v MŠ 
 

Životní vzdělávání, z.s 

 

Vzdělávání provozního personálu – paní kuchařka – 1 seminář, vedoucí ŠJ – 2 semináře 

Pestrá strava a nutriční doporučení pro děti MŠ a ZŠ.           

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 

14. 9. 2021 

22. 6. 2022 

Jízda výletním vláčkem na 

Břehyni na zmrzlinu 
Doksy - Břehyně Všechny děti 

Sponzorský dar rodičů, 

výlet se dětem moc líbil. 

15. 9.2021 

Cesta pohádkovým lesem pro 

děti a rodiče, opékání buřtů na 

zahradě. 

Zahrada MŠ, 

okolí MŠ. 
Všechny děti 

Akci zahájena na zahradě, 

po cestě lesem děti plní 

s rodiči úkoly a sbírají 

razítka. Cíl je na zahradě – 

odměny, vyhodnocení. 

22. 9. 2021 
Předplavecký výcvik – zahájení. 

Hotel Bezděz Staré Splavy. 
Staré Splavy „Sovičky“ 

Zahájení výcviku s názvem 

„Voda je můj kamarád, 

budeme si spolu hrát“. 

5.10. 2021 Myslivecká přednáška  MŠ - zahrada Všechny děti 

Přednáška myslivců o lese, 

ukázka výcviku loveckých 

psů. 

11.10. 2021 

Zahájení projektu Malé 

technické univerzity – 1. lekce – 

Stavitel města 

MŠ „Sovičky“ 

Zahájení projektu MTU 

polytechnické výchovy do 

škol. 

4.11. 2021 Halloween – oranžový den MŠ Všechny děti 

Tématický den, 

halloweenské oranžové 

dopoledne. 
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12. 11. 2021, 

31.3. 2022 

 

Program PPP Č. Lípa – Zippyho 

kamarádi 
MŠ „Sovičky“ 

Metodika zaměřená na 

oblast emocí, komunikace, 

sebevědomí a soc. interakcí 

u předškolních dětí. 

18.11. 2021 Pyžamový den MŠ Všechny děti  

Tématický den zaměřený na 

úkoly, soutěže i relaxaci, 

den pyžamových radovánek 

– všichni v pyžamu. 

25.11. 2021 Zamykání lesa se zvířátky Les Všechny děti Plnění úkolů na trase. 

1. 12.2021     
Hudební pořad – Putování za 

betlémskou hvězdou 
MŠ Všechny děti 

Hudební pořad s písněmi a 

koledami. 

3. 12.2021 Pečení čertíků MŠ Všechny děti 

Tradiční pečení čertíků 

z těsta s pomocí paní 

kuchařek. 

6. 12. 2021 Mikulášská nadílka MŠ Všechny děti 

Mikulášské radovánky, 

příchod Mikuláše, čerta a 

anděla, rozdání balíčků. 

13.12. 2021 Pečení a zdobení perníčků MŠ „Myšky“ Tvoření z těsta. 

16.12. 2021 
Vánoční besídka pro děti – 

natáčení na web pro rodiče 
MŠ Všechny děti 

Vánoční vystoupení pro 

rodiče, zpívání, přednášení, 

tancování (nahráno na 

video z důvodu pandemie 

covid- 19). 

20. 12. 2021 Ježíšek v MŠ MŠ Všechny děti 

Vytoužený JEŽÍŠEK 

s novými hračkami pod 

stromečkem. 

11. 1. 2022 Hračkový den MŠ Všechny děti 
Tématický den, kdy si děti 

přinesly svou hračku. 

13. 1. 2022  Sněhulákový den MŠ Všechny děti 

Tematický den – „bílé 

zasněžené radovánky“ 

v rámci celého dopoledne 

v MŠ. 

8. 2. 2022 Relaxační den MŠ Všechny děti 

Tematický den plný her, 

relaxace a masáží „děti 

dětem“. 

10. 3. 2022 
Školkový karneval „Myšek“ a 

„Soviček“ 
MŠ Všechny děti 

Karnevalová zábava, 

soutěže, tancování. 

8. 3. 2022 Pečení masopustních koláčů Kuchyň MŠ Všechny děti 

Pečení masopustních koláčů 

ve spolupráci s paní 

kuchařkami. 

16.3. 2022 Zelený den MŠ Všechny děti 
Tématický den, zelená je 

tráva… 

21.3. 2022 
Vynášení Moreny – loučení se 

zimou 
MŠ a okolí Všechny děti 

Od dubna 2021 zábavné 

didaktické úkoly na plotě 

MŠ pro všechny děti. 

 23.3. 2022 Den naruby MŠ Všechny děti 

Tématický den – vše je 

tento den legrační a 

obráceně. 

28.3. 2022 
Hledání klíče k jaru – cesta 

lesem 
Zahrada, les Všechny děti 

Plnění úkolů na trase, 

odměny – klíče. 
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20.4. 2022 
Program voj. lesů a statků „O 

lese“ 
MŠ Všechny děti 

Přednáška s programem na 

zahradě MŠ. 

28.4. 2022  Dopravní soutěž MŠ, zahrada Všechny děti 
Ve spolupráci s Policií ČR 

Česká Lípa. 

2.5. – 6.5. 

2022  
Zápis nových dětí do MŠ MŠ 

Nové děti s 

rodiči 

Zápis nových dětí s rodiči 

v MŠ, seznámení 

s prostředím MŠ, s paní 

učitelkami, s personálem. 

29.4. 2022 Čarodějnický rej MŠ, zahrada MŠ 
Předškolní 

děti 

Den v duchu 

„čarodějnického řádění“, 

soutěže, tancování, 

čarování. 

12.5. 2022 Stezka medvíďat – 2 družstva Termit Doksy „Sovičky“ 

Družstva „Gepardi“ a 

„Veverky“ – skvělé 

umístění. Akce ve 

spolupráci MŠ Pražská. 

20.5.2022 Den s hasiči MŠ - zahrada Všechny děti 

Přednáška, ukázka hasičské 

techniky a auta, prima 

„hasičské dopoledne“. 

21.5.2022 Otvírání jezera – vystoupení Máchovo jezero Vybrané děti 
Vystoupení s názvem 

„Tanec medúz“. 

26.5. 2022 Kloboukový den MŠ „Myšky“ 
Tématický den her a 

soutěží. 

1.6. 2022 Plavba parníkem k MDD Máchovo jezero Všechny děti 

Plavba parníkem po 

Máchově jezeře (pozvání 

od Regaty Máchovo jezero) 

2.6. 2022 Oslava dne dětí na zahradě MŠ MŠ Všechny děti 

Zábavný den na zahradě 

MŠ plný soutěží, úkolů, 

dobrot, rozdávání dárečků 

k MDD. 

10.6. 2022 Výlet autobusem Staré Hrady 
Staré Hrady u 

JIčína 
Všechny děti 

Výlet s dětmi do ZOO 

Děčín, doprava autobusem 

p. Horčičky. 

13.6.2022 
Zvláštní zápis pro ukrajinské 

děti 
MŠ   

16.6. 2022 
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. 

23.6. 2022 
Svatojánská noc – spaní ve 

školce 
MŠ, zahrada Všechny děti 

Svatojánské odpoledne na 

zahradě, zábavné hry a 

soutěže pro děti, opékání 

buřtů na zahradě MŠ, spaní 

ve školce. 
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Zapojení do sběru: 
 

 

 

Červen 2022 
Odvoz sběru –kontejner na papír 

v MŠ – 2,38 tun 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

Červen 2022 Odvoz sběru – víčka – 160 kg 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

 Sběr žaludů a kaštanů   
Účast všech 

dětí a rodičů  

průběžně 
Odvoz baterií, drobného 

elektrozařízení a tonerů – Ekobat 

MŠ v rámci 

projektu 

„Recyklohraní“ 

Účast všech 

dětí a rodičů  

 

Další běžné aktivity v MŠ: 

 

▪ Schůzky s rodiči – vždy na začátku školního roku, před zápisem předškoláků do ZŠ. 

▪ Divadelní představení v MŠ (zpravidla 1x v měsíci). 

▪ KINO Doksy – pravidelné návštěvy. 

▪ Návštěva ZŠ – před zápisem do ZŠ – spolupráce. 

▪ Pravidelné návštěvy dokské knihovny a Muzea Čtyřlístku, spolupráce s MěKS. 

▪ Fotografování dětí – jarní, vánoční, foto tříd, foto na tablo předškoláků. 

▪ Oslava zápisu předškolních dětí (s dortíky apod. od paní kuchařky). 

▪ Návštěvy divadla – Česká Lípa, Nový Bor. 

▪ Výlet parníkem ke Dni dětí, oslava Dne dětí. 

▪ Spolupráce s Baráčníky – vystoupení dětí. 

▪ Dopravní týden – dopravní soutěž ve spolupráci Policie ČR, výlet starších dětí na kolech 

po okolí MŠ. 

▪ Zapojení do celostátních výtvarných soutěží pod vedením paní učitelky, která vede 

výtvarný kroužek. 

▪ Logopedická prevence – všechny paní učitelky jsou logopedické asistentky a zaměřují 

se na logopedickou prevenci a intervenci. 

 

 

 

Ve školním roce 2021/2022 bylo zapsáno celkem 42 dětí a v průběhu roku nastoupilo dalších 

6 dětí. Byly zapsány také dvě předškolní ukrajinské dívky. V průběhu celého školního roku se 

naše mateřská škola i ve spolupráci s rodiči účastnila několika tradičních, ale i nových akcí. 

 

Nově se naše MŠ Zapojila do krajského projektu Malé technické univerzity financovaného 

NAKAP II Libereckého kraje – polytechnického vzdělávání pro MŠ, financovaného EU. 

 Rovněž jsme navázali spolupráci s Českou obcí sokolskou a zapojili se do projektu „Se 

sokolem do života“ – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, kdy předškolní děti 

pomocí pohybových dovedností a rozvoje poznání objevují svět.  
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Nadále jsme zapojeni v projektu MAP Českolipsko a Novoborsko.  

V tomto školním roce jsme také zahájili předplavecký výcvik s názvem „Voda je můj 

kamarád, budeme si spolu hrát“ v hotelu Bezděz ve Starých Splavech, kde se „Sovičky“- 

starší děti hravou a zábavnou formou seznamovaly s vodním prostředím.  

Pokračovali jsme v projektu MISP (Massage in Schools Programme) – aktivizační cvičení ve 

školkách – masáže děti dětem pod vedením paní učitelky Bc. Moniky Drážďanské, 

certifikované instruktorky. Děti se v doprovodu říkanek učí masážní sestavu. 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, na vytváření zodpovědného přístupu 

dětí k živé i neživé přírodě. Akvárium – péče o akvarijní rybky. Třídění odpadu, sběr papíru a 

víček, kaštanů a žaludů pro lesní zvěř, kompostování BIO odpadu ze školní kuchyně. 

Pokračování v projektu „Recyklohraní“ – sběr baterií, drobných elektrospotřebičů, prázdných 

tonerů z tiskáren.  

5 Prezentace školy na veřejnosti 

Činnost školy je prezentována v Dokském zpravodaji, Informatorium školy mateřské, na 

webových stránkách školy www.mslibusina.cz , zdravotní středisko Doksy – čekárna lékařky 

pro děti a dorost – výtvarné práce dětí mateřské školy. 

6 Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena inspekce ze strany ČŠI. 

7 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 

programů 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla škola zapojena do mezinárodního programu. 

8 Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích i vlastních zdrojů 

Realizované opravy a rekonstrukce, které byly hrazeny z provozního příspěvku zřizovatele: 

Nové zahradní prvky na zahradě MŠ, i díky sponzorskému daru rodičů, oprava zahradních 

prvků a další běžné opravy v budově MŠ. 

http://www.mslibusina.cz/
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Investice – nebyly čerpány finanční prostředky na investice. 

9 Plán projektů a investic na školní rok 2022/2023 

Šablony OP JAK. Pokračování v projektu Malé technické univerzity financovaného NAKAP 

II Libereckého kraje – polytechnické vzdělávání pro MŠ, pokračování v projektu „Se sokolem 

do života“ – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, projekt MAP Českolipsko a 

Novoborsko. 

10 Plán aktivit na školní rok 2022/2023 

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). 

• Seznamovací akce pro rodiče s dětmi – Pohádková cesta lesem. 

• Putování se skřítkem „Podzimníčkem“ (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. 

• 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. 
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• Školní výlet. 

• Vystoupení dětí na kulturních akcích. 

• Akademie. 

• Svatojánské odpoledne, Svatojánská noc.  
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