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ZPRÁVA O ČINNOSTI 

MATEŘSKÉ ŠKOLY  za rok 2022 

Pražská 836, Doksy – příspěvková organizace     

 

 

 

 

 

„Zdravá školka plná pohody“ 

 

 

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 

http://www.msprazskadoksy.cz/


2 
 

 

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 nově od 1. 9. 2021: 

Mateřskou školu – kapacita: 140 (5 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 

 

Personální zabezpečení MŠ 

Pedagogický personál: 

 ředitelka MŠ – 1 (Mgr. Ivana Moudrá) 

 zástupkyně ředitelky – 1 (Petra Synková) 

 učitelky MŠ od 1. 9. 2021 – 10 (Martina Foglová, Dis., Markéta Koudková, Bc. Veronika 

Maršíková, Anna Bilá, Petra Synková, Monika Knotová, Bc. Jana Čermáková, Veronika 

Rákosníková, Růžena Imrichová, Barbora Andltová 

 vychovatelé ŠD – 2 (Bc. Andrea Javůrková, Petr Stránský) 

Celkem 13 pedagogů, dva pedagogové (učitelka MŠ, vychovatel ŠD) si doplňují vzdělání, aby splnili 

podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. (zákon o pedagog. pracovnících). 

 

Provozní personál: 

 uklízečky MŠ – 3 (Iva Kühnová, Monika Štrojsová, Marcela Synková) 

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

 kuchařky MŠ – 3 (Jitka Nováková, Milena Charousková, Ilona Havlíková) 

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

 

Školní asistentka: 

Helena Macháčková – 0,5 úvazku; splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. 

(zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou (2. 1. 2019 – 31. 8. 2022); MŠ vytvořila 

pracovní příležitost v rámci tzv. zjednodušeného výkaznictví „Šablony II.“ Mzda hrazena z MŠMT a 

evropských strukturálních fondů (ESF). Celkem 1 školní asistentka. 
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Asistentky pedagoga: 

 Iveta Šťatsná (1,0 úvazku); splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. 

(zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou do 31. 8. 2022. Přijata k dítěti 

se 4. stupněm podpůrného opatření. Mzda hrazena k MŠMT – KÚLK. 

 Lenka Báchorová (1,0 úvazku); splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 

Sb. (zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou do 31. 8. 2023). Přijata 

k dítěti se 4. stupněm podpůrného opatření. Mzda hrazena k MŠMT – KÚLK. 

 Helena Macháčková (2 x 0,25) úvazku; splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 

563/2004 Sb. (zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou do 31. 8. 2022. 

Přijata k žákům v ŠD. Mzda hrazena k MŠMT – KÚLK. 

 Petra Bubníková (1,5 úvazku); splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. 

(zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou do 31. 8. 2022. Přijata k dítěti 

se 3. stupněm podpůrného opatření. Mzda hrazena k MŠMT – KÚLK. 

 Eva Mazůrková (1,5 úvazku); splňuje podmínku odborného vzdělání dle zákona 563/2004 Sb. 

(zákon o pedagog. pracovnících) – zaměstnána na dobu určitou do 31. 8. 2022. Přijata k dítěti 

se 3. stupněm podpůrného opatření. Mzda hrazena k MŠMT – KÚLK. 

Celkem 5 asistentek pedagoga. 

 

V MŠ pracuje celkem 25 zaměstnankyň na hlavní pracovní poměr.  
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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. Rok 2021velmi ovlivněn pandemií, proto byla většina 

seminářů a školení zrušena. Některé byly převedeny do on-line formy, které však učitelkám MŠ 

nevyhovují. Jedná se o praktické zážitkové semináře, které on-line forma nenahradí.  

V roce 2021: 

Ředitelka – celkem 1 porada ředitelů (legislativa, MAP),  Diskusní klub ředitelek MŠ LK pouze 

2x, 1 seminář (Správní řízení), 3x on-line seminář k aplikaci Twigsee. 

Vychovatelka ŠD – celkem 1 seminář. 

MŠ zprostředkovává odbornou praxi studentkám středních pedagogických škol. V roce 2021 – 

2 studentky. 

 

Prezentace MŠ na veřejnosti 

1) Webové stránky MŠ: www.msprazskadoksy.cz 

2) Mobilní aplikace Twigsee – nově od 1. 10. 2021 

3) Zaktualizovaná virtuální prohlídka MŠ na školkovém webu 

4) Seminář „Distanční vzdělávání v MŠ“ (Náchod; Školské 

zařízení pro další vzdělávání pedagogických  pracovníků 

DVPP Královéhradeckého kraje). Lektorování vzdělávacího 

semináře určeného pro pedagožky MŠ – prezentace práce MŠ 

Pražská v době distančního vzdělávání. 

5) Účast (vystoupení) na mezinárodní konferenci Hudební 

výchova pro třetí tisíciletí III. Ve dnech 23. 4. – 24. 4. 2021 

on-line formou. Prezentace v bloku Příklady dobré praxe –  

Distanční vzdělávání v MŠ Pražská.  

6) Dokský zpravodaj 

7) Českolipský deník – periodikum  

8) Informatorium školy mateřské – předškolní periodikum 

9) Školství – pedagogické periodikum 

10) Učitelské noviny – pedagogické periodikum 

11) Poradce ředitelky MŠ – pedagogické periodikum 

12) Třídní kalendáře (propagační) 

13) Výloha – prezentace akcí MŠ 

14) Výzdoba plotu školky 

http://www.msprazskadoksy.cz/
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 

inspekcí 

V roce 2021 neproběhla v MŠ Pražská inspekční činnost ČŠI. 

 

 
 

Údaje o zapojení školy do mezinárodního programu 

V roce 2021 nebyla MŠ zapojena do mezinárodního projektu. 

 

Aktivity nad rámec běžných činností 

Název akce 
Termín 

konání akce 

Místo 

konání 

akce 

Počet 

zapojených 

dětí 

Popis akce 

(3 věty) 

Rozpočet (nepovinná 

položka) 

1. Lyžování 

s Krakonošem 

na Ještědu 

ZRUŠENO  

COVID 

Ještěd    

2. Vítání občánků 

 

13. 6. 2021 

14. 11. 2021 

 

Doksy MěÚ 

 

8 dětí, 2 

učitelky, 

ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krátké pásmo 

básniček, 

písniček.  

0 Kč 

 

3. Hledání 

Velikonočního 

zajíčka 

ZRUŠENO 

COVID 

MŠ Pražská 

(nepříznivé 

počasí, silný 

déšť) 

 Společná akce 

pro děti a 

jejich rodiče 

v odpoledních 

hodinách. Děti 

plní úkoly, 

rodiče jim 

pomáhají. 

V cíli čeká na 

děti 

Velikonoční 

zajíček. 

 

4. Návštěvy dětí 

v Domově pro 

seniory 

ZRUŠENO  

COVID 

Domov pro 

seniory 

Doksy 

 Krátká 

vystoupení 

dětí pro 

potěšení 

seniorů. 

Cvičení se 

seniory. 

0 Kč 
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5. Noc s 

Andersenem 
ZRUŠENO  

COVID 

MŠ  Celorepubliko

vá akce Klubu 

dětských 

knihoven (+ 

mezinárodní 

účast 

knihoven) 

 

6. Pódiová 

vystoupení 
ZRUŠENO 

COVID 

Sportovní 

hala Nový 

Bor 

 Účast 

v soutěži  

pódiových 

vystoupení. 

Akce ASPV 

(SK 3D). 

Svoz autobusem hradí SK 

3D 

7. Otevírání jezera ZRUŠENO 

COVID 

Máchovo 

jezero 

 Krátké taneční 

vystoupení 

dětí u 

příležitosti 

otevírání MJ 

0 Kč 

8. Vystoupení dětí 

pro sdružení 

tělesně postiž. 

ZRUŠENO  

COVID 

    

9. Stezka medvíďat ZRUŠENO  

COVID 

Areál u 

Termita 

Doksy 

 Branný závod 

předškolních 

dětí v přírodě. 

Naše MŠ je 

pořadatel 

závodu na 

okresní 

úrovni. 

ceny pro závodníky, 

občerstvení pro závodníky 

zajišťuje SK3D 

10. Školní 

akademie 

17. 6. 2021 ZAHRADNÍ 

SLAVNOST, 

grilování 

30 budoucích 

školáků, 8 

učitelek, 

ředitelka, 

hospodářka, 

provozní zam. 

Slavnostní 

rozloučení se 

školáky 

trička, materiál, balónky, 

občerstvení a pitný režim 

pro rodiče a děti – 13.000 

Kč 

 

11. Svatební cesta 

KK – zájezd k moři 

do Itálie 

 

18. 6. – 27. 6. 

2021 

 

Itálie – 

Bibione 

 

 

15 dětí, jejich 

rodiče, 

prarodiče, 3 

pedagogové 

 

Střídavá péče 

u moře (10-ti 

denní zájezd – 

společné 

aktivity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hradili rodiče + sponzoři 

12. Peace RUN 

Doksy 
2. 8. 2021 Zámek 

Doksy 

20 dětí, 3 

učitelky 

Běh míru v 

Doksech 

0 Kč 
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13. Předškolácký 

desetiboj 

10. 11. 2021 

 

ZŠ 

Partyzánská 

Česká Lípa 

 

 

9 dětí, 2 

učitelky, 1 

AP, ředitelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 Kč  

 

 

 

 

 

Běžné opakující se aktivity v MŠ, které nepovažujeme za nadstandard: 

Logopedická péče – prevence i intervence zajištěna bezplatně pro všechny děti, které tuto speciálně-

pedagogickou péči potřebují a rodiče mají zájem.  

Pravidelné schůzky s rodiči vždy na začátku nového 

školního roku (setkání s učitelkami, hospodářkou a 

ředitelkou MŠ). 

Raníček – krátké pondělní společné setkávání všech 

dětí a zaměstnankyň. Od 29. 11. 2021 – ZRUŠENO – 

COVID (zatím dočasně do konce roku 2021).  

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. Jarní lekce a závod ZRUŠENO – 

COVID. Podzimní lekce proběhly.   Pravidelné cvičení v tělocvičně na náměstí 1 x týdně (všechny 

děti MŠ i ŠD a učitelky jsou členy a členkami Sportovního klu SK 3D) – od 11/2020 tělocvična v 

rekonstrukci. 

Vodníci na Čepelském rybníku – společná aktivita dětí ze všech tříd ve skautském údolíčku. Společné 

dopoledne plné her, soutěží a legrace.  

Pravidelné pohádky v MŠ (loutkové i hrané) – pouze 2 

divadélka. Ostatní ZRUŠENO –  COVID. 

Pravidelné návštěvy zvířat v MŠ (ptáci, psi, koně, 

drůbež, kozy, ovce, velbloud, lama, liška a další) – 

ZRUŠENO – COVID. 

Návštěva ZŠ – Den otevřených dveří před zápisem do 

ZŠ (spolupráce se ZŠ) – ZRUŠENO – COVID. 

Pravidelné návštěvy dokské knihovny a Muzea Čtyřlístku (spolupráce s MěKS) – ZRUŠENO – 

COVID. 

Pravidelné návštěvy v ZUŠ (spolupráce) – ZRUŠENO – COVID. 
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Pravidelné zájezdy do Naivního divadla v LBC (2x ročně) spojené s návštěvou Babylonu nebo ZOO 

– ZRUŠENO – COVID. 

Pravidelné návštěvy dokského kina (každou první středu v měsíci), spolupráce s MěKS – na jaře 

ZRUŠENO – COVID; na podzim 1 návštěva.  

Školkový masopust – pohádkový – ZRUŠENO – COVID. 

Duben – dopravní výchova spojená s návštěvou příslušníků dopravní policie v MŠ a hasičů – 

ZRUŠENO – COVID. 

Zprostředkování vyšetření fa Vizus – vyšetření skrytých očních vad dětí. 

Zajišťování focení dětí (vánoční sady, třídní, fota školáků na tablo). 

Výlet parníkem po jezeře u příležitosti MDD (1. 6. 2021) – organizační zajištění parníku pro všechny 

školky (Pražská, Libušina, Staré Splavy). 

Třídní výlety – si organizují učitelky jednotlivých tříd 

samy v průběhu celého školního roku. 

Halloween se skauty – společná aktivita s rodiči 

Vánoční besídky jednotlivých tříd – ZRUŠENO – 

COVID. 

Čertění v MŠ (3. 12. 2021). 

Adventní dílna pro rodiče – ZRUŠENO – COVID.. 

Dvakrát do roka společné posezení zaměstnankyň MŠ společně s bývalými kolegyněmi ve vybrané 

restauraci (odpoledne po zahradní slavnosti, vánoční besídka personálu s nadílkou).  

 

 

Šablony  

Registrační č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018341 

Název projektu: MŠ Pražská Doksy 80. 

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022 bude čerpáno celkem – 346.857 Kč. Bude využito na  mzdy 

školní asistentky, na projektový den v MŠ (1), projektový den mimo MŠ (1).  

 

Rekonstrukce 

Od 1. 6. 2020 – započata rekonstrukce MŠ – Navýšení kapacity MŠ včetně rekonstrukce školní 

kuchyně, vybudování bezbariérového vstupu do budovy, nové herní prvky na školní zahradě a 

úprava venkovního prostranství před budovou MŠ. Plánovaný termín ukončení rekonstrukce 

31. 5. 2021. Konečný termín dokončení 31. 7. 2021. Slavnostní uvedení do provozu 31. 8. 

2021. 
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Investice 

V roce 2021 nebyly čerpány finanční prostředky na investice. 200.000 Kč z investičního fondu 

bylo vráceno zřizovateli. 

 

Plán projektů či investic na další školní rok 2022 

1) Výměna plotu kolem zahrady MŠ. Stejný design jako plot z čelní strany budovy 

nebo jiný návrh. Výhledově r. 2022 – 2024. 

 

Plán aktivit s dětmi na další rok (nad rámec běžné činnosti) 

Plánujeme stejné aktivity jako v předešlém školním roce, které mají dlouholetou tradici a jsou 

u dětí oblíbené a rodiči žádané, nebo které byly vyzkoušené poprvé  a povedly se.  

Každoročně zařazujeme nové zajímavé akce dle nabídky a nové aktivity dle kreativity učitelek 

a provozních zaměstnankyň. Spolupráce celého školkového kolektivu je prioritou naší „Zdravé školky 

plné pohody“. 

Lyžování s Kubíkem na Ještědu 17. – 21. 1. 2022 

Společná dovolená s rodiči a dětmi – „Se Čtyřlístkem k moři“  17. 6. – 26. 6. 2022. Střídavá 

péče u moře Bibione – Pineda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Doksech dne 9. 12. 2021                                                  Zpracovala: Ivana Moudrá, ředitelka MŠ 
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