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1) Charakteristika školy
Název a sídlo příspěvkové organizace:
Mateřská škola Dubá – příspěvková organizace
Luční ul. 28
471 41 Dubá
Zřizovatel:
Adresa:

Město Dubá
Masarykovo nám. 138
471 41 Dubá

Právní forma školy: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.2003
IČO organizace:
DIČ organizace:

706 95 831
CZ 706 95 831

Ředitelka školy:

Mgr. Zdena Šindelářová

Rozhodnutí o zařazení do sítě škol bylo vydáno 23.1.2003 s platností od 1.1.2003, kdy byla
Mateřská škola zřízena jako samostatně hospodařící příspěvková organizace.
Kapacita MŠ:
80 dětí
Kapacita školní výdejny:
80 strávníků
Identifikátor právnické osoby:

IZO:
IZO:
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107 560 933
102 629 595
600 074 307

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti
Vymezení hlavního účelu činnosti:
organizace uskutečňuje vzdělávání podle § 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů.
Organizace vykonává činnost těchto škol a školských zařízení: mateřská škola, zařízení
školního stravování (školní výdejna).
Vymezení předmětu činnosti:
činnost organizace je vymezena pro mateřskou školu § 33a pro zařízení stravování § 119
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zařízení školního stravování
(školní jídelna-výdejna) vedle stravování dětí a žáků zajišťuje také stravování zaměstnanců
organizace.
Doplňková činnost:
realitní činnost - pronájem bytových, nebytových prostor a pozemků, pořádání kulturních
akcí, zábavných a sportovních akcí, pořádání odborných kursů.

Příspěvková organizace vede svoji samostatnou agendu účetnictví vyplývající z ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, v platném znění, v návaznosti na další právní
předpisy.
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2) Informace o způsobu vzdělávání, jak probíhá v MŠ v souladu se zápisem ve školském
rejstříku
Základním dokumentem pro výchovu a vzdělávání v Mateřské škole (dále jen MŠ) je
Rámcový vzdělávací program (dále jen RVP). Od počátku školního roku 2016-2017
pracujeme podle vzdělávacího programu Začít spolu (Step by Step). Tento vzdělávací
program je zaměřen na individualizovaný rozvoj dětí, postupně rozvíjí samostatnost dětí, vede
je ke spolupráci, ohleduplnosti, podporuje rozvoj zdravého sebevědomí.
Všechny učitelky jsou certifikované pro práci v tomto programu.
Učitelky čerpají pro svoji práci náměty mimo jiné z různých časopisů a publikací, které se
věnují předškolnímu vzdělávání a jsou v souladu s programem.
Na základě RVP schváleného Ministerstvem školství je zpracován Školní vzdělávací program
(dále jen ŠVP), podle kterého si učitelky v jednotlivých třídách vytváří Třídní vzdělávací
programy a plány, které jsou přizpůsobeny jednotlivým věkovým skupinám a individuálním
potřebám a požadavkům dětí.
Koncepce vzdělávání a výchovy je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti dítěte, dbá na
rovnoměrné rozložení všech složek výchovy podporující rozvoj osobnosti a to jak z hlediska
duševního tak tělesného, s přihlédnutím k individuálním potřebám a schopnostem dětí.
Vzhledem k umístění mateřské školy se ve velké míře zaměřujeme na ekologickou výchovu,
která je zařazována do vzdělávacích programů s ohledem na věk a schopnosti dětí
předškolního věku. Děti se podílí na úklidu zahrady, okolí MŠ, podporujeme u dětí utváření
kladného vztahu k živé i neživé přírodě, sbíráme a třídíme odpad.

V roce 2018 jsme získali dotaci na úpravu části zahrady MŠ na zahradu v přírodním stylu ze
Státního fondu životního prostředí ve výši 577 327,- Kč. Z toho 85% je příspěvek fondu –
490 728,- Kč a 15% je spoluúčast města Dubá jako zřizovatele – 86 599,- Kč. Tento projekt je
financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí.

4

Tímto se nám podařilo ještě více rozšířit možnosti environmentální výchovy a vzdělávání, a
to nejen u dětí, ale i u dospělých.
Již několik let se zapojujeme do soutěže ve sběru papíru v Libereckém kraji.
I v uplynulém školním roce 2018-2019 mateřská škola získala

první místo v kategorii

mateřských škol, druhé místo ve sběru papíru na žáka. Do sběru papíru se zapojují nejen
rodiče dětí, ale i spoluobčané, kteří surovinu nosí do mateřské školy.
Spolu s rodiči jsme sbírali plastová víčka, jejich sběrem jsme pomohli hendikepovanému
dítěti. Jsme zapojeni do programu Zelená škola, který se zabývá sběrem drobného
elektroodpadu. Děti (a jejich prostřednictvím i rodiče) se tak učí, co do elektroodpadu patří a
co ne. Sbíráme drobné hliníkové produkty, především víčka.
Další prioritou je estetická výchova a rozvoj estetického cítění, které u dětí utváříme formou
návštěv divadelních představení, výtvarnou činností, podílíme se na přípravě výstavy do
místní šatlavy k příležitosti adventního období a dalšími aktivitami v rámci vzdělávání.
(Učíme děti využívat přírodniny k výzdobě tříd i školy, používání abstraktního vidění,
ztvárňování představ graficky, pohybem…).
V uplynulém školním roce jsme zvali divadélka především do mateřské školy, hlavně
z důvodu dopravního omezení.
Zaměřujeme se také na dopravní výchovu. K tomu nám dobře slouží malé dopravní hřiště
v areálu MŠ. Učitelky také podnikly několik polodenních turistických výletů do vzdálenějšího
okolí.
Celoročně probíhal ozdravný režim dětí. Během zimy se děti se souhlasem rodičů účastnily
saunování, které posiluje imunitu dětí a také otužování, k ochlazování výborně posloužila
nově opravená terasa u Sluníček, kdy děti raději zvolily tuto formu ochlazování a daly jí
přednost před sprchováním chladnou vodou. Děti ze třídy Motýlků tuto terasu využívají
k venkovnímu cvičení, ale také k dalším aktivitám.
V létě je součástí otužování kropení a cákání studenou vodou na zahradě MŠ, v zimě pak
sáňkování, klouzání, bobování. Vzduchem se děti otužují denně, ať už při vycházkách, nebo
při pobytu na zahradě.
V lednu a únoru jsme jezdili do České Lípy do bazénu, kde děti absolvovaly předplaveckou
výuku. Celkem se účastnilo 45 dětí.
V uplynulém roce se děti mohly účastnit intenzivního seznamování s anglickým jazykem,
které vedla paní učitelka. K tomuto využila metodu Wattsenglish, která vychází z přirozených
potřeb dětí.
Děti se také měly možnost zapojit do zájmového kroužku Sboráček.
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V uplynulém roce se učitelky s dětmi účastnily několika návštěv v Ekocentru Brniště, které
byly financovány z projektu MAP Českolipsko a Novoborsko, Témata byla zaměřena na
ekologii a ochranu životního prostředí. Také jsme s dětmi absolvovaly návštěvu na včelí
farmě v Dubičné u Úštěka.
V MŠ probíhá pravidelná logopedická péče. Po absolvování kurzů logopedické prevence jsou
téměř všechny učitelky kvalifikované v oblasti logopedické prevence. Systematická práce
učitelek s dětmi je na vysoké úrovni a také spolupráce s rodiči, která je v této oblasti velmi
důležitá, se v uplynulém školním roce mírně zlepšila.

3) Personální zabezpečení činnosti školy
Školní rok 2018-2019:
5 pedagogických pracovnic včetně ředitelky
1 osobní asistentka
2 asistentky pedagoga
1 administrativní pracovnice
1 pomocná kuchařka
1 uklizečka
1 školník - údržbář
Pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Počet provozních pracovníků – 4 - s různou délkou pracovních úvazků.
4) Údaje o zápisu do mateřské školy, údaje o následném přijetí do školy
Ve školním roce 2018-2019 bylo zapsáno k docházce do MŠ 72 dětí ve věku od 2,5 do 7 let.
Děti byly rozděleny do tří tříd. Dvě třídy byly heterogenní – věk dětí 4-7 let, jedna třída byla
složena z dětí ve věku 2,5 – 4 roky.
V průběhu školního roku se počty dětí měnily, na uvolněná místa byli přijímáni jiní zájemci.
Do základní školy odešlo 30 dětí, ve školním roce 2018-2019 byl udělen jeden odklad školní
docházky.
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5) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Mateřská škola má vypracovaný Minimální preventivní program MŠ .
Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně patologickým jevům.
Důraz je kladen na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí v počáteční etapě
vzdělávání, neboť ty směřují k tomu, aby dítě na své úrovni aktivně a s uspokojením zvládalo
nároky života v prostředí rodiny a školy. To znamená, aby bylo schopné žít ve společnosti
jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby bylo způsobilé se učit, na
své úrovni také pracovat a řešit problémy, uplatňovat se a prosazovat, ale také se požadavkům
okolí přizpůsobit. Setká-li se takové dítě v budoucnu se sociálně patologickými jevy, dokáže
je snáze rozpoznat, nepodlehnout jim tak lehce a věnovat se jiným, prospěšným aktivitám.
V uplynulém školním roce škola konkrétní případ sociálně patologických jevů u dětí neřešila.
Objeví-li se však u sociálně znevýhodněných dětí náznaky zanedbávání, jak tělesného, tak i
zanedbávání citového, které by v pozdějším věku mohlo přerůst v nežádoucí sociálně
patologické jevy jako je týrání, šikanování, vandalismus apod., řešila by škola takový případ
ve spolupráci s rodinou, se sociální kurátorkou, s ošetřující dětskou lékařkou, s odborem
sociální péče …
6) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Ve školním roce 2018-2019 jsme navázali na projekt Šablony z operačního programu OP
VVV – a to projektem Šablony II. Tento projekt byl započat k 1.11.2019 a ukončen bude k
31.11.20120.
V rámci tohoto programu jsme uspořádali mnoho komunitních setkávání v mateřské škole i
mimo ni, dále jsme s dětmi absolvovali tzv. projektové dny v MŠ i mimo MŠ, kde se děti
dozvídaly spoustu zajímavých informací, a prohlubovaly si své znalosti a dovednosti.
Pedagogické pracovnice se vzdělávaly průběžně během školního roku návštěvami
akreditovaných programů nabízených různými vzdělávacími centry, využívali jsme také
seminářů, které pořádalo MŠMT.
Další formou vzdělávání je samostudium, kdy učitelky studiem literatury a odborných
časopisů získávají nové informace a znalosti z oblasti předškolního vzdělávání a speciálního
vzdělávání.
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Akreditované vzdělávací semináře a další vzdělávání
Název

Počet účastníků

Rozvoj pohybových dovedností u dětí od 3-7 let-cvičení na propojování hemisfér

1

Osobnostně-sociální rozvoj

1

Pedagogické hodnocení dítěte

1

Polytechnická výchova v MŠ

1

Celodenní dílny k poznávání živé i neživé přírody

2

Matematika Hejného 1

1

Metoda dobrého startu

1

Individualizace- Začít spolu – Letní škola

1

Syndrom vyhoření a jeho prevence u předškolních pedagogů

2

Emoce, komunikace, řeč těla

1

Ředitel školy-jeho klíčové povinnosti, kompetence a role

1

Novely právních předpisů

1

Pravidelná setkání pracovních skupin v projektu MAP – finanční, pro cizí jazyky, EVVO –
tato setkávání se uskutečňovala nejméně 4x do roka.

7) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a jinými
institucemi
Ve školním roce 2018 – 2019 neproběhly žádné institucionální kontroly.
8) Pravidelné kontroly a revize zajišťované mateřskou školou:
V průběhu roku probíhaly v mateřské škole standardní kontroly a revize tak, jak nařizují
předpisy o bezpečnosti a hygieně – revize elektřiny, elektrospotřebičů, kontrola
tělovýchovného nářadí a náčiní, revize hasičských přístrojů, dále byly provedeny
bezpečnostní prověrky na pracovišti.
Případné zjištěné nedostatky byly odstraněny na místě, nebo postupně během provozu.


Říjen 2018 -

preventivní kontrola plynových kotlů,



Březen 2019 -

revize tělovýchovného nářadí na zahradě MŠ a ve třídách,



Duben 2019-

pravidelná kontrola has. přístrojů, hydrantů, výměna HP,
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Květen 2019 –

instalace hromosvodu na objektu kotelny + revize,



Květen 2019-

pravidelná prověrka BOZP na pracovišti,



Červen 2019-

revize el. zařízení – elektroinstalace MŠ, drobné el spotřebiče,

kuchyňské spotřebiče,
9) Základní údaje o hospodaření školy
Mateřská škola hospodaří s finančními prostředky poskytnutými ze státních dotací (mzdy,
odvody, FKSP, dotační programy, grantové prostředky, dary…) a prostředky na zabezpečení
provozu poskytnutými obcí.
Využití prostředků obce bylo zpracováno ve výroční zprávě o hospodaření za rok 2018.
Limit finančních prostředků byl dodržen, čerpání probíhá efektivně a hospodárně.


Oblast oprav a údržby:

Z finančních prostředků, které máme k dispozici, jsme pokryli základní revize, drobné
opravy, opravy závad, které se vyskytly po pravidelných prohlídkách. Budovy jsou vytápěny
plynem, každá budova je napojena na svůj vlastní kotel.
V listopadu 2018 proběhla oprava terasy u pavilonu Sluníček.
V červenci a srpnu 2019 probíhala rekonstrukce elektřiny v pavilonu Sluníček a rekonstrukce
sociálních zařízení v pavilonu Berušky.


Ekonomické priority pro školní rok 2019– 2020

-

opravu zbývajícího chodníku - chodník od hlavní budovy ke kuchyňce Motýlků,

-

v případě dostačujících finančních prostředků bych ráda nechala zhotovit vestavěné
skříně na lehárnách. Jedna vestavná skříň byla zhotovena v lehárně Sluníček, kde
probíhala rekonstrukce elektřiny a malování pavilonu,

-

v plánu je rekonstrukce posledního sociálního zařízení – pavilon Motýlci,

-

je plánována oprava poslední ze tří teras - u pavilonu Berušek,

-

rádi bychom získali finanční prostředky na výstavbu spojovacího krčku mezi hlavní
budovou a pavilonem Motýlků,

-

jako další záležitost se ukázala nutnost opravy kanalizace – minimálně v rozsahu
vedení od pavilonu Motýlků k septiku, kde je vedení propadlé, – toto je již v řešení se
zřizovatelem.
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Drobnější úpravy jsme schopni provést z rozpočtu na provoz, úpravy většího charakteru lze
provést pouze, pokud zřizovatel uvolní finanční prostředky nad rámec běžné dotace. O všech
těchto plánech již bylo se zřizovatelem jednáno.
Postupně budou probíhat drobné změny i uvnitř zařízení – výměny starých obkladů stěn za
nové- řešíme lamelami plovoucí podlahy, případné výměny zárubní a dveří a další postupná
modernizace vnitřních prostor. Toto ale budeme doplňovat až po opravě elektroinstalace.
10 ) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Po celý rok probíhala úzká spolupráce s rodiči, spolupráce probíhala především individuální
formou. Rodičům byla nabízena možnost konzultačních hodin.
Rodiče byli zapojováni do aktivit pořádaných mateřskou školou (např. Masopust, Havelské
posvícení, aktivity v závěru školního roku, účastnili se úprav na zahradě MŠ…).
Na základě hodnocení rodičů jsme získali titul „Rodiče vítáni“.
I v uplynulém školním roce probíhala spolupráce se ZŠ, především s I. ročníkem – děti
z mateřské školy navštěvovaly kamarády v první třídě a seznamovaly se postupně s novým
prostředím.
Probíhaly společné aktivity- např. Běh 17. listopadu, pomoc při jarním sběru žab, návštěva
předškoláků v 1. třídě – před zápisem do ZŠ, masopustní průvod městem. Žáci základní školy
velmi aktivně pomáhali při organizaci Pohádkového lesa.
Proběhla společná setkání s některými rodiči, kteří dětem vyprávěli o svých povoláních,
případně o svých zájmech.
Děti vyjely na školu v přírodě do Benecka, účastnilo se 29 dětí, na tuto akci částečně přispělo
město Dubá v rámci dotace na školní aktivity.
Tradičně zveme do MŠ malá divadélka, která pro děti připravují zajímavá představení. Při
většině představení mohou být děti aktivními účastníky nebo do děje vstupovat se svými
vědomostmi, což je pro ně zkušenost velice dobrá, hlavně v oblasti komunikace a získávání
sebevědomí.
Velmi dobrá je spolupráce s mysliveckým sdružením VÝR Dubá, které finančně přispívá na
Pohádkový les, jeho členové pomáhají s organizací, děti na oplátku chodí v zimě přikrmovat
lesní zvěř.
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V různých oblastech výchovy a vzdělávání probíhá podle zájmu rodičů poradenská činnost při
individuálních konzultacích pedagogů a rodičů a to podle zájmu a potřeby obou stran.
11) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

AKTIVITY MŠ ve školním roce 2018-19
(evidovala a připravila: Jaroslava Sloupová)

Září
Pravidelné
aktivity

průběžně

Spoluvytváření
proměny
zahrady MŠ

7.9.
12.9.

Pěší túra
Dřevosochání

18.9.

Divadlo

21.9.

Pěší túra

27.9.

Pěší túra

Třídění odpadu
Zapojení do krajské sběrové soutěže ve sběru starého
papíru
- Sběr drobného elektroodpadu
- Čistíme zoubky
- Nabídka knih nakl. Albatros
- Zapojení do charitativního projektu Fondu Sidus
- Saunování v zimním období
- Pěší túry – jaro-podzim
- Zařazování metody NTC Learning
- Předmatematické dovednosti rozvíjené pomocí
matematiky Hejného
- Watsenglish
- Pravidelné provádění logopedické péče
Sběr přírodního materiálu do hmyzích domečků v rámci
vzdělávacího programu.
Spolupráce s rodiči – doneste velký kámen do zahrady, který
si děti samy namalují.
Předvedení návrhu proměny zahrady rodičům, prostor pro
jejich spolupráci, návrhy, pomoc.
5 km pěší túra Dubá-Nedamov-Mlýnek-Dubá.
Účast na akci města Dubá – výroba soch a lavičky ze dřeva k
100. výročí České republiky v autokempu Nedamov.
Divadelní představení “O ztracené bačkorce” - Příběh z
mateřské školy
- divadlo scénografické maňáskové a herecké.
Zkoumáme okolí města Dubá - socha svatého Prokopa a její
historie.
Pěší túra Dubá - Nedamov - Mlýnek – Dubá.
-

Říjen
5.10.
8.10. + 15.10.

Pěší túra
Návštěva v ZŠ

Pěší túra 4,5 km “Husarskou stezkou”.
Předškoláci - návštěva v 1. třídě - společná hodina rytmizace,
Hejného autobus, prostorová orientace, početní rada do 5,
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12.10.

Pěší túra

16.10.

Havelské
posvícení

19.10.

Pěší túra

26.10.

Akce
Dubá

hláskování.
Pěší túra Dubá - Nedamov - letní tábor - Nedamov - Dubá 4,5
km.
Havelské posvícení - pro rodiny dětí.
Vystoupení dětí s pásmem písní a básní.
Soutěž o nejchutnější moučník vyrobený doma dětmi s rodiči.
Kreativní dílničky - tiskání ovocem, listy, bramborami,
malování dýní na papírové tácky, zvířátka z kaštanů, domácí
modelína.
Diskotéka pro děti.
Využití prvků zahrady.
Pěší túra Dubá - Mlýnek - kaplička svaté Barbory - Mlýnek Dubá.
města Účast na akci města Dubá k 100. výročí republiky - sázení
státního stromu lípy v parku.

Listopad
1.11.

2.11.
9.11.
12.11.

16.11.
28.11.
30.11.

MAP
Projektový den podporující vzdělávání EVVO ve spolupráci s
Projektový den MAP Českolipsko a Geoparkem Ralsko. Program o lese
u nás v MŠ
s názvem „Víla od Víšku“
Pěší túra
Pěší túra Dubá - Nedamov - chatová oblast - letní tábor Nedamov - Dubá.
Pěší túra
Pěší túra Dubá - Lopušák - Dubá 4km
MAP
Ekologický výukový program podporovaný MAP II v
Projektový den ekocentru v Brništi pro předškoláky:
v Brništi
"Od kapky vody k moři" - voda jako základ života, voda jako
živel, koloběh vody v přírodě.
Spolupráce se Tradiční běh 17. listopadu ve spolupráci se ZŠ - závody ve
ZŠ
dvou kategoriích - mladší, starší, trať na školním hřišti.
Divadlo
Divadelní představení pro děti v MŠ - "Jak čerti pekli vánoční
cukroví" - poznejte, co je všechno třeba na pečení cukroví.
Adventní
Instalace adventní výstavy v místní bývalé šatlavě na MěÚ
výstava města Dubá.
Dubá

Prosinec
2.11.
4.12.
5.12.
18.,19.,20.12.

21.12.

Vystoupení
Sboráčku
Pečení čertíků
Mikulášská
nadílka
Vánoční
dílničky
besídky
Spolupráce
ZŠ

Vystoupení Sboráčku na akci města Dubá na Rozsvícení
stromečku.
Pečení čertíků z kynutého těsta, zdobení mandlemi, mákem,
kořením.
Návštěva Mikuláše, čerta, anděla (vystoupení zaměstnanců
MŠ – kuchařka, školnice, školník) s nadílkou pro děti.
Besídky s programem, tvořivé dílničky, posezení s
a občerstvením pro rodiny dětí.
se Zpívání vánočních koled na schodech v ZŠ.
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Leden
v
zimním Přikrmování
období
ptáčků a zvěře
od 7.1.
Předplavecký
kurz
22.1.
Divadlo

Pravidelné přikrmování ptáčků slunečnicí v krmítkách na
zahradě MŠ a zvěře v krmelcích MS Výr Dubá.
8 lekcí předplaveckého kurzu ve sportareálu v České Lípě pro
děti.
Divadlo Koloběžka představení "O porouchaném robotovi"

Únor
18.-22.2.

Masopust

28.2.

Geopark v MŠ

Masopustní pečení, výroba masek, škrabošek, průvod městem,
masopustní veselí s hudbou.
Projektový den Geoparku Ralsko s názvem “Dobrodružství s
mraky”
- O koloběhu vody v přírodě, jejím významu a důležitosti pro
život.

Březen
22.3.
26.3.

Pěší túra
Beseda

28.3.

Ekocentrum
Brniště
Pěší túra

29.3.

Dubá – Mýnek – Nedamov - Dubá
Představení, beseda s Interhafem o pejscích, jejich reakcí, jak
mají reagovat děti v případě rizika napadení cizím psem.
Projektový den v ekocentru Brništi s názvem "Jak skřítci
sázeli semínko" - povědomí, jak se semenní příroda
Pěší túra do areálu letního tábora a skalního divadla.

Duben
každý pátek
4.4.
8.4.

10.4.
15.-17.4.
15.4.
16.4.
22.-29.4.
30.4.

Sběr žab

Ve spolupráci se ZŠ pomáháme při jarním tahu žab,
zachraňovat žabičky.
Divadlo
Petrpaslíkovo divadelní představení "Aprílové dobrodružství".
Ekocentrum
Projektový den v ekocentru Brništi a v kravíně Velký Grunov
Brniště
s názvem "Zemědělství žije" - povědomí dětí odkud pochází
potraviny, cesta mléka, prožitkové učení přímo v kravíně.
Vystoupení
u Komunitní setkávání se seniory a ostatní veřejností v klubu
důchodců
důchodců s programem.
Velikonoce
Velikonoční setkávání s rodinami dětí, dílničky, tradice,
tvoření.
Zdobení břízy
Velikonoční zdobení břízy na náměstí v Dubé, ve spolupráci
s MěÚ Dubá, ZŠ, Klubem Dubáčků a seniory
Fotografování
Firma Prestigephoto, pan Starčík – fotografování třídní
fotografie, portrétu a foto na tablo předškoláků.
Škola v přírodě
Týdenní pobyt ve školce v přírodě Benecko, Rychlov.
Čarodějnice
Čarodějný den se stanovišti na zahradě, společně s dětmi a
rodiči s Klubu Dubáčků a s dětmi z 1. třídy. Společné soutěže,
opékání buřtíků, debaty, potkávání s kamarády.

Květen
2.5.
3.5.

Zápis
Pěší túra

Zápis dětí do MŠ.
Pěší túra - po husarské stezce 4,5,km.
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10.5.
11.5.
13.5.

Pěší túra
Sboráček
Včelí farma

24.5.
25.5.
31.5.

Pěší túra
Pohádkový les
Den dětí

Pěší túra trasy Pohádkového lesa.
Vystoupení Sboráčku na Dni rodiny v Klubovém domě.
Projektový den na včelí farmě v Dubičné o životě včel, jejich
užitečnosti a produktech.
Pěší túra - Dubá - Mlýnek.
15.ročník akce pro širokou veřejnost na téma Zvířátka
Opékání buřtíků.
Sladká dobrota - nanuk.
Soutěže a zábava pro děti.

Červen
5.6.

10.6.

10.6.

16.6.
11.6.
12.6.

19.6.

21.6.
25.6.

26.6.
27.6.

Beseda
s Požární
poplach
s besedou
Exkurze

Přednáška a názorné ukázky hasičů a zásahového vozu důležitá telefonní čísla, výstroj, potřeby.

Návštěva u tety Nadi - chov andulek, péče o ně, pozorování
mláďat, stříkání vodou pro osvěžení.
Chov křepelek.
Chov králíků.
Kouzelník
a Představení kouzelníka s dravci a papouškem - přednáška s
dravci
názornými ukázkami dravců, mláďat poštolek, orla skalního,
puštíka, sýčka aj. Ukázka rozpětí křídel, přednáška čím se
živí, jak se chovají, kde žijí, kdy loví.
Ukázka papouška.
Pěší túra
Pěší túra - Za hřiště - Výsluní - Dubá.
Třídní schůzky
Pro nastávající školní rok a nově příchozí děti.
Předškoláci
a Zkouška vystoupení Akademie ZŠ + předškoláků v
deváťáci
Nedamově. Nácvik slavnostního nástupu, společná píseň žáků
9. třídy a předškoláků.
Akademie ZŠ
Vystoupení předškoláků se žáky základní školy na Akademii
ZŠ v Nedamově.
Vystoupení Sboráčku.
Fotografování budoucích prvňáčků se svými budoucími paní
učitelkami.
Divadlo
Divadelní představení v ZŠ - “O Sněhurce” - moderní pojetí
pohádky v podání dětí ze ZUŠ Doksy
Školní výlet
Celodenní školní výlet za indiány do vesničky Růžová u
Děčína. Ukázky obydlí, života indiánů, jejich pomůcek,
potřeb, výrobků, povědomí o opravdovém životě kmenů
v Americe.
Výroba náramků.
Kvíz pro děti.
Zkouška zdatnosti ve střelbě lukem, přechodu po malé lávce
přes potok a závodu v namotávání želviček na provázek.
Divadlo
Divadelní představení pana břichomluvce Zdenka Polacha
s papouškem a Matýskem. Velmi vtipné a veselé.
Rozloučení
s V zasedací místnosti města Dubá divadelní společnost
předškoláky
Koloběžka pasovala pohádkou „Mokrá“ předškoláčky na
prvňáky. Krásným proslovem starostky města Dubá a paní

14

ředitelky MŠ se děti rozloučily se školkou i s třídními
učitelkami, převzaly dárky z MŠ i od města Dubá a byly
ošerpovány.
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