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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:

2

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.
Pokračujeme na úpravě zahrady, především míst, která jsou mimo hlavní areál. Pokoušíme
se je upravit tak, aby bylo co nejméně údržbová a aby působila více esteticky. Také se zde
děti mohou seznamovat s novými druhy rostlin.
I v tomto školním roce se na chodu mateřské školy odrazila pandemická situace
související s nákazou Koronavirem. Z důvodu zákazu zpěvu nebylo umožněno konání
Sboráčku, seznamování s AJ probíhalo průběžně ve všech třídách, účastnit se mohly všechny
přítomné děti.
Celostátně byly všechny mateřské školy uzavřeny v době od 1.3.2021 – 11.4.2021. Po
dobu uzavření bylo dětem poskytováno vzdělávání distanční formou, učitelky také uspořádaly
pro děti a rodiče možnost on-line setkání, která se ale příliš neosvědčilo, ze strany rodičů
nebyl o tuto formu setkání téměř žádný zájem.
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Od 12.4.2021 byla docházka umožněna dětem v posledním roce předškolní
docházky(předškolákům) a dětem, jejichž rodiče byli zaměstnáni ve složkách IZS. S tím byla
spojena povinnost testování dětí. Testování bylo v mateřských školách zrušeno pro děti až od
doby, kdy byla umožněna docházka všem dětem bez rozdílu věku. Jejich nástup byl umožněn
od 1.5.2021.
I tak byl školní rok touto situací dost poznamenán. Tradiční Havelské posvícení první společná akce s rodiči, kterou pořádáme v novém školním roce se konala pouze
v omezeném rozsahu, bez rodičů a v každé třídě samostatně. Nekonaly se ani tradiční vánoční
a velikonoční dílny s rodiči, ale alespoň jsme pro ně připravili „vánoční přání“, kde jsme jim
on-line popřáli a děti zazpívaly několik koled. Přání jsme umístili na YouTube, kde jej rodiče
mohli shlédnout.
Značně byly omezeny návštěvy divadel, nebyly umožněny žádné výjezdy dětí mimo
mateřskou školu. Tím se také pozastavilo konání právě projektových dnů mimo mateřskou
školu, které jsme měli naplánovány v rámci šablon III. Děti nemohly absolvovat tradiční
předpalveckou výuku, také konání tradičního pohádkového lesa bylo zrušeno.
Ten jsme uspořádali alespoň jako Pohádkovou stezku s názvem Putování za zakletou
princeznou. Připravili jsme panely s pohádkovými postavami, doplněné říkadly a básničkami,
pomocí kterých měly děti naučit princeznu správně vyslovovat a tím ji vysvobodit ze zakletí.
Přes všechna tato omezení se nám ale podařilo uskutečnit alespoň některé akce a aktivity
formou, která to umožnila – viz přehled aktivit v závěru zprávy.
Na konci školního roku se podařilo uskutečnit výjezd dětí do školy v přírodě a absolvovali
jsme výlet do Doks, kde se děti projely parníkem, a do Liberce, kde se starší děti
v ekologickém programu seznamovaly s tím, co lze dělat v přírodě, co skrývá les, mladší děti
navštívily ZOO.
Již několik let se zapojujeme do soutěže ve sběru papíru v Libereckém kraji.
Pro nezájem za strany odběratelů již nesbíráme plastová víčka, ale třídění odpadů se
věnujeme i nadále. Jsme zapojeni do programu Zelená škola, který se zabývá sběrem
drobného elektroodpadu. Děti se tak učí, co do elektroodpadu patří a co ne. Sbíráme drobné
hliníkové produkty, především víčka.
Děti nebyly ochuzeny ani o divadelní představení, i když v omezené míře. Mohly se účastnit
on-line představení, které nabídlo bezplatně Naivní divadlo Liberec.
Při dodržení opatření pro vstup třetích osob jsme mohli pozvat i divadelní produkci do MŠ.
V rámci estetické výchovy a rozvoje estetického cítění právě divadla, výstavy a další
aktivity jsou poměrně důležitou prožitkovou formou pro získávání povědomí estetického
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vnímání. Děti se i s rodiči podíleli na přípravě výstavy ve venkovní učebně 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…
Zaměřujeme se také na dopravní výchovu. K tomu nám dobře slouží malé dopravní hřiště
v areálu MŠ. V tomto školním roce se uskutečnily i výjezdy Cykloparty po blízkém i
vzdálenějším okolí MŠ. Učitelky také podnikaly pravidelné polodenní turistické výlety do
okolí Dubé.
Celoročně probíhal ozdravný režim dětí.
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 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
Od září 2020 pracovalo v MŠ 6 pedagogických pracovnic. Na základě rozhodnutí jedné
z nich, která na vlastní žádost ukončila působení v MŠ jsme pracovali pouze s 5. pedagogy.
Vzhledem k tomu, že do MŠ docházel menší počet dětí (Koronavirus), jsme takto působily až
do konce školního roku.
Školní rok 2020-2021:
6 pedagogických pracovnic včetně ředitelky
2 asistentky pedagoga
1 administrativní pracovnice
1 pomocná kuchařka
1 uklizečka
1 školník - údržbář
Všechny pedagogické pracovnice byly plně kvalifikované
Počet provozních pracovníků – 4 - s různou délkou pracovních úvazků.
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4) Údaje o zápisu do mateřské školy, údaje o následném přijetí do školy
Ve školním roce 2020-21 bylo zapsáno k docházce do MŠ 75 dětí ve věku od 2,5 do 7 let.
Děti byly rozděleny do tří tříd. Všechny třídy byly heterogenní.
V průběhu školního roku se počty dětí měnily, na uvolněná místa byli přijímáni jiní zájemci.
Do základní školy odešlo 20 dětí, ve školním roce 2020-2021 byly uděleny 4 odklady školní
docházky.
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 2020 - 2021 jsme pokračovali v realizaci aktivit z projektu Šablony II.
z operačního programu OP VVV – který byl ukončen k 31.10.2020. Na něj plynule navázal
projekt Šablony III, který jsme začali realizovat od 1.11.2021
Také v tomto školním roce byl využíván především na vzdělávání pedagogických pracovnic.
Dále byl zaměřen na realizaci projektových dnů v mateřské škole a také mimo MŠ, dále na
práci dětí s informačními technologiemi, kde se děti seznamují s jejich funkcí, prostředím,
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ovládáním ale hlavně s možnostmi, jak je využít k dalšímu seberozvoji a vzdělávání – ať už je
to získávání a vyhledávání nových informací, ale mohou si vyzkoušet i základy
programování.
Učitelky se vzdělávaly průběžně během školního roku návštěvami akreditovaných programů
nabízených různými vzdělávacími centry, využívali jsme také seminářů, které pořádalo
MŠMT. V tomto období, kdy byly velmi omezeny prezenční aktivity, se školení pořádala
především formou on-line. Využily jsme ke vzdělávání hlavně období, kdy byly mateřské
školy uzavřeny.
Další formou vzdělávání je samostudium, kdy učitelky studiem literatury a odborných knih a
časopisů získávají nové informace a znalosti z oblasti předškolního vzdělávání a speciálního
vzdělávání.
Akreditované vzdělávací semináře a další vzdělávání
Název

Počet účastníků

Logopedický asistent (Podpora komunik.dovedností…)

1

ICT- počítač, tablet a telefon-využití ICT ve výuce

2

H-mat - budování předmatemat. Představ v HM

1

Diagnostika a rozvoj schopností dítěte předškol.vzdělávání

2

Úvod do Hejného metody v předmatematické výchově + pokračující kurz

1

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ

1

Jak nastavovat pravidla ve školství pro "zlobivé" děti“

1

Využití myšlenkových map v procesu učení

1

Pozice ředitele MŠ

1

Rozvoj nadaného dítěte předškol. věku v praxi

2

Tvoříme pravidla d dětmi v MŠ

1

Ochrana os. údajů v souvislostech epidemické situace

1

Jak vhodně pracovat se zlobivým dítětem

1

Předčtenářské dovednosti u dětí v MŠ

1

Logopedie každý den cíleně a hravě

1

Každou chvíli jsme jim vzorem

2

Specifika smyslového vnímání u dětí s autismem

1

Vývojová dysfázie u dětí

1
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Letní škola Začít spolu – pro začátečníky

2

Polytechnická pregramotnost

2

Kolokvium ředitelů

1

Pravidelná setkání pracovních skupin v projektu MAP – finanční, pro cizí jazyky, EVVO –
tato setkávání se uskutečňovala 4x do roka.
7) Údaje o výsledcích kontrolní činnosti
Kontrola OSSZ
Kontrola VZP
Kontrola KULK – nakládání s poskytnutými finančním prostředky dle § 161 odst. 5 písm. b)
zákona č. 561/2004 Sb.

Kontrola ze strany Města Dubá – nakládání s finančními prostředky zřizovatele
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.

-

Září 2020 -

revize plynových kotlů

-

Duben 2021 -

revize tělovýchovného nářadí na zahradě MŠ a ve třídách,

-

Duben 2021 -

pravidelná kontrola has. přístrojů, hydrantů, výměna HP,

-

Květen 2021-

pravidelná prověrka BOZP na pracovišti,

-

Červen 2021-

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 2020.
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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.
Ekonomické priority pro školní rok 2020– 2021
-

Oprava kanalizace – zřizovatel je o situaci informován, bylo s ním již v této věci
jednáno

-

Oprava bývalé kotelny – (dílny pro školníka)

-

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

-

v případě dostačujících finančních prostředků bych ráda nechala zhotovit další
vestavěné skříně na lehárně Berušek

-

je plánována oprava poslední ze tří teras - u pavilonu Berušek, pokud zřizovatel
poskytne finanční prostředky

-

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

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 zárubní a dveří a další
postupná modernizace vnitřních prostor. Toto je ale závislé na výši poskytnutých prostředků
na provozní výdaje od zřizovatele.
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“.
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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, děti chodí v zimě
přikrmovat lesní zvěř.
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 2020-2021
(evidovala a připravila: Jaroslava Sloupová)

Září
Pravidelné
aktivity

průběžně

Spoluvytváření
proměny
zahrady MŠ

4.9.
8.9.

Pěší túra
Dřevosochání

11.9.

Pěší túra

Třídění odpadu.
Sběr starého papíru a účast v krajské soutěži o nejlepší MŠ.
Sběr drobného elektroodpadu.
Zprostředkování prodeje knih ve spolupráci s nakladatelstvím
Albatros.
Fond Sidus – zprostředkování prodeje drobných předmětů na
podporu nemocných dětí v České republice.
Pravidelné pěší túry v období příznivého počasí.
Cykloparta – vyjížďky na kole za poznáním okolí Dubé s výukou
správné a bezpečné jízdy na kole
Zařazení Wattsenglish do vzdělávacího programu.
NTC Learning metoda výuky.
Zařazení ICT výuky do předškolního vzdělávání pomocí tabletů,
3boxů, interaktivní tabule, notebooků, včelky BeeBoot.
Péče o zvířecí kamarády v jednotlivých třídách.

Malá technická univerzita – soubor projektových programů
technického vzdělávání týmu lektorů pro MŠ.
Sběr a výměna přírodního materiálu do hmatového
chodníčku -dokončení
Vytváření a vylepšování center aktivit na zahradě – CA
Kostky, Kuchyň, Dílna, Knihy a písmena, Voda a písek.
4 km pěší túra Dubá-Nedamov-tábor-Dubá.
Pozorování práce se dřevem, pozorování vytváření soch
k příležitosti Dnů evropského dědictví.
5 km pěší túra Dubá-Nedamov-Malý Mlýnek-Dubá.
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25.9.

Pěší túra
Cykloparta

pěší túra Dubá – zámek Nový Berštejn - zahrádkářská kolonie
- Dubá
Cykloparta- první vyjížďka do terénu- seznámení s vybavením
kola a cyklisty

Projektový den
Malá technická
univerzita
Pěší túra
Projektový den
Brniště

MTU - projektový den pro předškoláky - "Vodohospodářství,
vodárenství" - poznávání, plánování projektování, realizace
všeho, co vede pod chodníky a silnicemi.
Pěší túra 6 km, Dubá - Nový Berštejn - Mlýnek - Dubá.
Projektový den v ekocentru v Brništi pro nejstarší
předškoláky, téma "Brambory"
- význam plodin pro člověka
Pěší túra - Dubá - Nedamov - tábor skalní divadlo - Nedamov Dubá
Geopark Ralsko v MŠ projekt pro předškolní děti "Jablíčko"

Říjen
1.10.

2.10.
6.10.

9.10.

Pěší túra

12.10.

Projektový den

13.10.

Posvícenské
pečení
Havelské
posvícení

12. - 16.10.

16.10.
23.10.

Pečení posvícenských koláčků, preclíků, koláčů z plodů
podzimu
Havelské posvícení – netradičně formou výstavy ve venkovní
učebně, s ochutnávkou posvícenských koláčů ve třídách.
Výstava prací vytvořených dětmi a rodiči na téma „Drak“

Pěší túra
Pěší túra

Pěší túra - Dubá – socha sv. Prokopa - Dubá.
Pěší tůra - Dubá Nedamov - rozcestí Březinka - letní tábor Dubá.

6.11.

Pěší túra

13.11.
16.11.

Pěší túra
Běh
17.listopadu

20.11.

Pěší túra za
exurzí
Ekocentrum
Brniště
Výstava
betlému na
náměstí
Pěší túra za
exurzí

Pěší túra - Dubá - směr Rozprechtice - Husarská stezka Nedamov - Dubá.
Pěší túra - Dubá - Mlýnek – kaple sv.Barbory - Dubá.
Tradiční závody v běhu k oslavě významného dne
17.listopadu - běh ve 4 kategoriích, vyhlášení vítězů s
předáním diplomů a medailí tentokrát u nás v MŠ
Pěší túra do lesa Dubá - Lopušák - Dubá - pozorujte práci
dřevorubců v lese.
Projektový den pro předškoláky a starší děti v Ekocentru v
Brništi -povídání o zelenině, třídění,pohádka „O řepě“
Návštěva náměstí v Dubé – adventní výzdoba, co vyjadřuje
Betlém.

Listopad

25.11.
26.11.

27.11.

Pěší tůra - Dubá - Lopušák - most - Dubá - překvapení
dřevorubců - opékání buřtíků, pozorování práce v lesnictví.
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Prosinec
1.12.
2.12.

Fotografování
dětí
Adventní
výstava

Fotografování dětí - portrét s obrazem. Firma Prestigephoto
s.r.o. v zastoupení fotografa M.Sitarčíka
Spolupráce s rodiči – adventní výstava ve venkovní učebně
s výrobky a dekoracemi dětí a domácí tvorbou dětí a rodičů
na téma „Betlém“
Tradiční pečení čertíků z kynutého těsta.
Mikulášská besídka - básně a písně pro Mikuláše, nadílka,
disco taneček.
Pěší túra na Panskou ves.
Natáčení videa na vánoční zdravici pro město Dubá.

4.12.
5.12.

Pečení čertíků
„Mikulášská“

11.12.
16.12.

Pěší túra
Vánoční
zdravice

17.12.

Vánoční zpívání

Vánoční zpívání a recitování "U Betléma" ve venkovní
učebně.

Přikrmování
ptáčků a zvěře
Pěší túra

Pravidelné přikrmování ptáčků slunečnicí v krmítkách na
zahradě MŠ a zvěře v krmelcích MS Výr Dubá a v Lesoparku.
Pěší túra ke krmelci a krmelišti nad chatovou oblastí
Nedamov.

Leden
v zimním
období
15.1.

Únor
8.-12.2.

Masopust

14.2.

Malá technická
univerzita
Pěší túra
Exurze

19.2.
23.2.

Masopustní pečení, výroba masek, škrabošek, masopustní
veselí s hudbou, průvod městem po masopustní stezce
pořádané městem Dubá.
Projektový den „Malý inženýr“ – děti se učí podle
technického nákresu zavést do domu inženýrské sítě.
Dubá – Nový Berštýn – Dubá
Exukrze do provozovny kadeřnictví Anny Čížové.

Březen
21.4.

Cyklovýlet

Cyklovýlet Dubá-Panská Ves 4km

Duben
12.4.

Spolupráce
s městem Dubá
Divadlo on-line

22.4.

Divadlo on-line

22.4.
29.4.

Exurze
Divadlo on-line

Výroba čarodějnic, dekorací na čarodějnickou stezku města
Dubá.
On-line Naivní divadlo, loutková pohádka " Tři siláci na silnici"
hrají herci z divadla ALFA.
On-line pohádka z Naivního divadla " Medová královna " příběh o životě včel
Prohlídka interiéru kamionu pana Josefa Číže.
On-line pohádka z nabídky Naivního divadla „Pohádky do
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30.4.

Čarodějnice

dlaně“
Tradiční pálení čarodějnice, opékání buřtíků v čarodějných
kostýmech.

Květen
3.5.

6.5.
13.5.
21.5.
28.5.
31.5.

Čarodějnická
stezka
Divadlo on-line
Divadlo on-line
Cykloparta
Pohádkový les
netradičně
Pěší túra

Absolvování čarodějnické stezky pořádané městem Dubá,
plnění úkolů.
Divadlo Alfa Plzeň on-line "Pohádky ovčí babičky"
Pohádka " O Budulínkovi ", nabídka on - line z Naivního
divadla.
Dubá – Nový Berštýn - Dubá
Instalace logopedické Pohádkové stezky po trase Dubá –
Máchadlo – Lesopark – Nedamov „O zakleté princezně“
Pěší túra Dubá - zámek Nový Bernštýn - podzámčí - Mlýnek Dubá.

Červen
1.6.

Den dětí

8.6.
10.6.

Fotografování
Kouzelník a
dravci

11.6.
16.6.

Cykoparta
Polodenní výlet

17.6.

Rozloučení s
předškoláky

23. – 27.6.

Škola v přírodě

28.6.

29.6.

Oslava dne dětí, procházka pohádkovou stezkou, poznávání
bytostí, využití dětského hřiště v Nedamově, zmrzlina,
bonbónový déšť.
Fotografování dětí – třídní foto, tablo.
Představení kouzelníka s dravci a papouškem - přednáška s
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.
Jízda na kole Dubá – Rozprechtice – Vrabcov - Dubá
Polodenní výlet k Máchovu jezeru, okružní plavba parníkem
kolem Máchova jezera, pozorování krajiny, krmení kachen.
Hry a stavby z písku.
Využití dětského hřiště.
V MŠ Dubá divadelní společnost Ivana Urbánka pasovala
pohádkou „Cirkus na kolečkách “ předškoláčky na prvňáky.
Proslovem starostky, paní ředitelky MŠ se děti rozloučily se
školkou i s třídními učitelkami, převzaly dárky z MŠ i od města
Dubá a byly ošerpovány. Symbolicky je převzala Mgr. Anna
Dvořáková.
Pobyt na horách v, Benecku, s tématem „Krakonoš a
skřítkové Týdeníčci“
Výlet do Liberce, mladší děti do ZOO, předškolní děti
absolvovaly ekologický vzdělávací program Divizny

Polodenní výlet
+ vzdělávací
program Divizna
Zmrzlinka
Loučení se školním rokem, zmrzlina v Nedamově pro děti.
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