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ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Pražská 836, Doksy – příspěvková organizace 

 

 

Základní údaje 

Název školy:  Mateřská škola Doksy Pražská 836 – příspěvková organizace 

Adresa školy:  Pražská 836, Doksy 472 01 

Webové stránky: www.msprazskadoksy.cz 

Datová schránka: xaykqp3 

E-mailová adresa: moudra@msprazskadoksy.cz 

Telefon/fax školy: 487 872 504 

Mobil:   731 449 176, 731 449 177 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IZO:   600 074 455 

IČ:   706 95 369 

Zřizovatel:  Město Doksy (nám. Republiky 193, Doksy 472 01, 487 882 425) 

Ředitelka školy: Mgr. Ivana Moudrá 

 

 

 

Charakteristika MŠ 

Mateřská škola Pražská uskutečňuje předškolní vzdělávání podle zákona 561/2004 

Sb. (Školský zákon) a vyhlášky 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání).  

Dále MŠ uskutečňuje zájmové vzdělávání dle vyhlášky č. 74/2005 Sb. (o zájmovém 

vzdělávání), tj. činnost školní družiny při MŠ Pražská. 

Příspěvková organizace sdružuje: 

Mateřskou školu – kapacita: 112 (4 třídy po 28 dětech ve věku od 3 do 7 let) 

Školní družinu – kapacita: 35 žáků (1. a 2 třída ZŠ) 

Školní jídelnu – kapacita: 175, skutečný počet 164 strávníků 

 

 

http://www.msprazskadoksy.cz/
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Personální zabezpečení MŠ 

 

Pedagogický personál: 

ředitelka MŠ – 1 (Mgr. Ivana Moudrá) 

učitelky MŠ – 8 (Bc. Jana Čermáková, Martina Foglová, Dis., Markéta Mudrová, Jaroslava 

Kuntošová, Bc. Dana Hanzlíková, Markéta Koudková, Zdeňka Táborská, Petra Synková) 

vychovatelka ŠD – 1 (Soňa Přádová) 

Celkem 10 pedagožek, všechny splňují podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 

Sb. (zákon o pedagog. pracovnících). 

 

 

Provozní personál: 

školnice MŠ – 1 (Alena Syrová) 

uklízečky MŠ – 2 (Zdeňka Šrédlová, Milena Vrabcová) 

hospodářka – vedoucí šk. jídelny – 1 (Simona Baňkowská) 

kuchařky MŠ – 3 (Jitka Nováková, Milena Charousková, Martina Vnuková) 

Celkem 7 pracovnic, které zajišťují provozně-technický chod MŠ.  

 

 

Osobní asistentky: 

OA v MŠ – 2 (Lenka Báchorová, Květuše Váňová) – zaměstnány na dobu určitou                 

(3. 10. 2016 – 30. 6. 2017); MŠ vytvořila pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných 

prací (č. dohody: CLA_V-64/2016) mzda hrazena ze státního rozpočtu a Evropského 

sociálního fondu.  

Celkem 2 osobní asistentky, které přednostně pečují o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami (děti s těžkým sluchovým postižením a děti s těžkou vadou řeči). 

 

 

Školní asistentka: 

Od 2. 1. 2017 pracuje v MŠ školní asistentka (Bc. Veronika Lamačová) – zaměstnána na dobu 

určitou (2. 1. 2017 – 30. 6. 2018); MŠ vytvořila pracovní příležitost v rámci tzv. 

zjednodušeného výkaznictví „Šablony.“ Mzda hrazena z MŠMT.  

 

 

V MŠ pracuje celkem 20 zaměstnankyň.  
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Další vzdělávání pedagogických pracovnic (DVPP) 

Pedagogický i nepedagogický (vedoucí ŠJ a kuchařky) personál se pravidelně účastní 

školení, odborných seminářů, tvůrčích dílen a porad. 

V roce 2016: 

Ředitelka – celkem 1 porada ředitelů (legislativa), 2 logo semináře, roční kurz Ředitel 

koučem, dalších 5 seminářů. 

Pedagožky – celkem 12 seminářů a tvůrčích dílen. 

Vedoucí ŠJ a kuchařky – celkem 2 semináře. 

Polsko - víkendový seminář (Sklářská Poreba) – zahájení nového přeshraničního 

projektu „Čeští a polští předškoláci chrání svoji planetu“ – 1 řed., 5 učitelek MŠ, 2 osobní 

asistentky, 1 vychovatelka ŠD. 

 

Aktivity nad rámec běžných činností 

Název akce 
Termín 

konání akce 

Místo 

konání akce 

Počet 

zapojených 

dětí 

Popis akce 

(3 věty) 

Rozpočet 

(nepovinná 

položka) 

1. Vítání 

občánků 

27. 2. 2016 

15. 10. 2016 

Doksy MěÚ 16 dětí, 2 

učitelky, ředitelka 

Krátké pásmo 

básniček, 

písniček.  

0 Kč 

2. Karnevaly 

pro veřejnost 

27. 2. 2016 

3. 12. 2016 

Restaurace U 

Rybníčku 

Doksy 

cca 65 dětí, cca 

85 rodičů, 6-7 

učitelek, ředitelka 

Tříhodinová 

hudebně-

pohybová 

aktivita určená 

předškolním 

dětem a jejich 

rodičům z Doks 

a okolí. 

4.000 Kč – 

hudební 

produkce, 1,400 

Kč – ceny, 

odměny 

3. Hledání 

Velikonočního 

zajíčka 

23. 3. 2016 Doksy, zámek cca 55 dětí, cca 

70  rodičů, 13 

zaměstnankyň 

MŠ, ředitelka 

Společná akce 

pro dětí a jejich 

rodiče 

v odpoledních 

hodinách. Děti 

plní v zámku 

úkoly, rodiče 

jim pomáhají. 

V cíli čeká na 

děti 

Velikonoční 

zajíček. 

600 Kč – 

čokoládoví 

zajíčci 

4. Návštěvy dětí 

v Domově pro 

seniory 

3 x do roka Domov pro 

seniory Doksy 

28 dětí, 2 

učitelky, ředitelka 

Krátká 

vystoupení dětí 

pro potěšení 

seniorů. Cvičení 

se seniory. 

0 Kč 

5. Noc s 

Andersenem 

1. 4. 2016 MŠ 25 dětí, 1 

vychovatelka, 2 

učitelky, 

ředitelka, 2 

Celorepubliková 

akce Klubu 

dětských 

knihoven (+ 

1.400 Kč – 

výtvarný mater. 
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provozní mezinárodní 

účast knihoven) 

6. Pódiová 

vystoupení 

16. 4. 2016 Sportovní hala 

Nový Bor 

8 dětí, 2 učitelky, 

ředitelka 

Účast v soutěži  

pódiových 

vystoupení. 

Akce ASPV 

(SK 3D). 

Svoz autobusem 

hradí SK 3D 

7. Otevírání 

jezera 

21. 5. 2016 Máchovo jezero 10 dětí, 2 

učitelky, ředitelka 

Krátké taneční 

vystoupení dětí 

u příležitosti 

oslav narození 

Karla IV. 

0 Kč 

8. Stezka 

medvíďat 

26. 5. 2016 Areál u Termita 

Doksy 

cca 90 dětí z 5 

MŠ, 11 učitelek, 

ředitelka, 5 

provozních zam., 

členky a členové 

SK 3D, předseda 

Branný závod 

předškolních 

dětí v přírodě. 

Naše MŠ je 

pořadatel 

závodu na 

okresní úrovni. 

1.700 Kč – ceny 

pro závodníky 

9. Česko-Polský 

projekt III. 

18. – 20. 11 

2016 

Sklářská Poreba Ředitelka, 5 

učitelek, 2 OA 

Zahájení 

projektu, 

víkendový 

ekologický 

seminář 

535 Kč – 

pojištění účastnic 

výjezdu 

10. Školní 

akademie 

3. 6. 2016 Kino Doksy 147 dětí, 19 

zaměstnankyň 

MŠ, veřejnost, 

zástupci města 

Slavnostní 

rozloučení se 

školáky. 

8.800 Kč – šerpy, 

DVD, kšiltovky 

11. 

Předškolácký 

desetiboj 

7. 11. 2016 Sportovní hala 

Nový Bor 

20 dětí, 4 učitelky Účast 

v okresním kole 

pro předškolní 

děti. Akce 

ASPV (SK 3D). 

200 Kč – 

účastnické 

poplatky 

 

 
 

Běžné aktivity, které nepovažujeme za nadstandard: 

- Logopedická a surdopedická péče – prevence i intervence zajištěna bezplatně pro všechny 

děti, které tuto speciálně-pedagogickou péči potřebují.  

- Předplavecký výcvik (bazén v hotelu Bezděz ve Starých Splavech): 10 podzimních lekcí,       

8 jarních lekcí – zajišťují učitelky MŠ. Na závěr jarních lekcí je uspořádán závod Zlatá rybka 

ve Starých Splavech pro naše děti. Účastníme se též okresního kola závodu Zlaté rybky v ČL, 

který pořádá MŠ Kvítko ČL. 

- Pravidelné cvičení v tělocvičně na náměstí 1 x týdně (všechny děti MŠ i ŠD jsou členy 

Sportovního klu 3D). 

- Lyžování s Krakonošem – lyžování na Javorníku (4 dny). 

- Mobilní planetárium v MŠ – 2x ročně. 

- Pravidelné pohádky v MŠ (loutkové i hrané). 

- Pravidelné návštěvy zvířat (ptáci, psi, koně, drůbež, kozy, ovce, velbloud, lama a další) 

v MŠ. 

- Návštěva ZŠ – Den otevřených dveří před zápisem do ZŠ (spolupráce se ZŠ). 

- Pravidelné návštěvy dokské knihovny (spolupráce s MěKS). 
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- Pravidelné zájezdy do Naivního divadla v LBC (3-4x ročně) spojené s návštěvou Babylonu 

nebo ZOO. 

- Pravidelné návštěvy dokského kina (každou první středu v měsíci), spolupráce s MěKS 

(spolupráce s MěKS, p. Lomič). 

- Školkový masopust 10. 3. 2016. 

- Duben – dopravní výchova spojená s návštěvou příslušníků dopravní policie v MŠ, výletem 

na kolech do Starých Splavů a zpět a návštěvou dopravního hřiště v ČL. 

- Zprostředkování vyšetření fa Vizus – vyšetření skrytých očních vad dětí. 

- Výlet parníkem po jezeře u příležitosti MDD – organizační zajištění parníku pro všechny 

školky (Pražská, Libušina, Staré Splavy). 

- Třídní výlety – si organizují učitelky jednotlivých tříd samy v průběhu celého školního roku. 

- Vánoční besídky jednotlivých tříd. 

- Čertění v MŠ. 

- Adventní dílna pro rodiče 26. 11. 2015 (Motýlci). 

 

 

Další aktivity a činnosti v roce 2016: 

- Benefiční koncert – sbírka pro Sárinku  – 14. 4. 2016. 

- Každoroční zajišťování pedagogické praxe studentek pedagogických škol (v r. 2016 

Baloušková, Ficová). 

 

 

Prezentace MŠ na veřejnosti 

1) Webové stránky MŠ: www.msprazskadoksy.cz 

2) Dokský zpravodaj 

3) Českolipský deník – periodikum  

4) Informatorium školy mateřské – předškolní periodikum 

5) Učitelské noviny – pedagogické periodikum 

6) Třídní kalendáře (propagační) 

 

 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou 

školní inspekcí 

V roce 2016 neproběhla v MŠ Pražská inspekční činnost ČŠI. 

 

 

http://www.msprazskadoksy.cz/
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Údaje o zapojení školy do mezinárodního programu 

Čeští a polští předškoláci chrání svoji planetu – mezinárodní ekologický projekt. 

Zapojeny 2 polské (Boleslawiec) a 2 české (Doksy a Jablonné v. Podj.) MŠ viz tabulka. 

Projekt navazuje na předešlý projekt Pohyb a hra rozvíjejí polské a české předškoláky 

realizovaný v roce 2013 – 2014. 

Harmonogram projektu Čeští a polští předškoláci chrání svoji planetu: 

1) Víkendový ekologický seminář pro učitelky MŠ (Sklářská Poreba – listopad 2016). 

2) Návštěva polských předškoláků v ČR, společné setkání dětí v Iqlandii v Liberci – 

březen 2017. 

3) Návštěva českých předškoláků v Polsku – červen 2017. 

4) Slavnostní ukončení projektu v Polsku – říjen 2017. Záštitu nad projektem převzala 

starostka města Ing. Eva Burešová. Zúčastní se společného happeningu v Boleslavci 

v říjnu 2017. 

 

Rekonstrukce 

Rekonstrukce rozvodů I. pavilonu MŠ – proběhla v době letních prázdnin (červenec 

– srpen). Rekonstrukce ukončena, dílo předáno v září 2016. Financováno zřizovatelem – 

Město Doksy. Odpovědná firma: DKKstav Liberec. 

Renovace parket ve dvou třídách MŠ. Odpovědná firma (přízemí): PMP REGIA 

STYL Praha, pobočka PIANKA Česká Lípa – 45.000 Kč (finanční prostředky čerpány 

z rozpočtu r. 2016). 

Odpovědná firma (1. patro): Jakeš Vlastislav Česká Bělá – 21.000 Kč (finanční 

prostředky čerpány z rozpočtu r. 2016). 

Rekonstrukce ploch na školní zahradě – zbudování nových teras s 3D povrchem. 

Vypsáno výběrové řízení. Odpovědná firma: 4soft, s. r. o. Tanvald; cena hřišť celkem 

538.229,78 Kč (čerpány finanční prostředky ZHP + finanční prostředky z rozpočtu r. 2016.  

 

Investice 

Nákup konvektomatu do školní kuchyně. Cena 200. 060 Kč. Důvod: Zkvalitnění 

připravovaných pokrmů.  
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Plán projektů či investic na další školní rok 2016/2017 

1) Postupná rekonstrukce kuchyně. Ve spolupráci a v souladu se záměry 

zřizovatele. Dle již hotové projektové dokumentace (stavební plány). 

2) Výměna plotu kolem zahrady MŠ. Stejný design jako plot z čelní 

strany budovy. Spíše v letech následujících, výhledově r. 2018 – 2020. 

 

 

Plán aktivit s dětmi na další rok (nad rámec běžné 

činnosti) 

Plánujeme stejné aktivity jako v předešlém školním roce, popř. zařadíme nové 

zajímavé akce dle nabídky. 

Společná dovolená s rodiči a dětmi – chorvatský ostrov Murter 21. 6. – 30. 6. 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Doksech dne 6. 2. 2017                                                                         

 Zpracovala: Ivana Moudrá 

 

 


