
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ BRANNÁ, OKRES TRUTNOV 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

     V novém školním roce 2016/2017 jsme mezi námi přivítali dvě nové paní učitelky. 

Petru Remsovou, která k nám přišla z MŠ Letná z Vrchlabí a Lucii Čermákovou. Obě 

paní učitelky se staraly o nejmenší děti. V tomto školním roce je zapsáno 40 dětí. V 

prvním oddělení „ŠTĚŇÁTEK“ je 17 dětí. Jsou ve věku od 2,5 – 4,5 let. Třídní 

učitelkou je Petra Remsová a druhou učitelkou je Bc. Lucie Čermáková, která je 

zaměstnána na 50% úvazek. Zároveň pracuje ve zdejší ZŠ jako učitelka HV a 

vychovatelka ŠD. Ve druhém oddělení „KOŤÁTEK“ je 23 dětí ve věku 4,5 – 7 let. 

Třídní učitelkou je Kateřina Slezáková a druhou učitelkou je Martina Kobrlová, která 

je zároveň i vedoucí učitelkou MŠ. Kateřina Slezáková v tomto školním roce úspěšně 

dokončila studia na VOŠ v Litomyšli, obor Předškolní pedagogika a tím se stala 

kvalifikovanou. 

     Výchovně vzdělávací proces probíhal podle nového Školního vzdělávacího 

programu s názvem „Šikulka“, který je vytvořen v souladu se záměry Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Motto naší školky máme „Je nám 

dobře na světě“. Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, 

kde se všichni cítí dobře a bezpečně. Společně se svými kamarády jsme „jedna velká 

rodina“. Vytváříme pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti.  

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné či nikoliv, 

protože všichni jsme „šikulkové“. 

     Nadále pořádáme v naší MŠ tyto zájmové kroužky: „TANEČKY“, které vede 

Martina Kobrlová, „HRA NA FLÉTNU“ pod vedením Petry Remsové a nově kroužek 

„SBOREČEK“ s Bc. Lucií Čermákovou. Kroužky jsou velmi oblíbené, proto mají při 

organizaci přednost předškoláci.   

    Opět jsme pro naše děti a děti z okolních MŠ (MŠ Kunčice n/Labem a Horní 

Kalné) zorganizovali divadelní představení, která se uskutečnila ve třídě „Koťátek“ u 

nás. Děti se těší na známé i méně známé pohádky a na kamarády ze sousedství. 

Letos se odehrálo pět divadelních představení (viz.příloha). Za jedním divadlem jsme 

se vypravili do KD v Jilemnici. Bylo to před Vánoci a jmenovalo se „Nad Betlémem 

svítí hvězda“. Příběh o narození Ježíška nám dodal tu správnou vánoční atmosféru. 

Na jaře jsme měli v naší školce dva „zvířátkové“ programy. Paní Dolenská přijela 

z Horní Kalné i se svými drobnými zvířátky, která doma chová. Byly to agamy, 

strašilky, ještěrky a želvičky. A druhá - velká přednáška o hadech a ještěrech 

z chovné stanice u Trutnova. Děti se hadů nebály, mohly si je pohladit a dozvědět se 

zajímavosti z jejich života v přirozeném prostředí a v zajetí. Zjistily, že hadi vůbec 

nejsou slizcí, jak se o nich říká. 

     Spolupráci s Krnapem jsme zahájili v září ve Vrchlabském parku akcí „Louka plná 

dětí“. Pro děti je zde připravené sportovní dopoledne plné úkolů a soutěží 

s odměnami.  Poté nás paní Nývltová každý měsíc navštívila s tématickou 

přednáškou o přírodě a její ochraně. V dubnu jsme se setkali v Krnapu znova u 

příležitosti oslav „Dne země“. Po prohlídce Vrchlabského muzea a výstavy „Kámen a 



život“ jsme navštívili útulek pro opuštěná a handicapovaná zvířata. Děti přinesly pro 

zvířátka z domova piškoty a se svolením ošetřovatelky je nakrmily. 

     Naše děti mají sportovního ducha a rádi soutěží a tak pro ně v naší školce 

nabízíme různé sportovní aktivity. Předškolákům, výuku na bruslích pod odborným 

dohledem instruktorů bruslení na zimním stadionu ve Vrchlabí. Jezdíme společně 

s prvňáčky z místní ZŠ a děti mají radost ze shledání s bývalými kamarády. V lednu 

proběhl týdenní lyžařský výcvik ve Vrchlabí s lyžařskou školičkou Lenka. Kurz je pro 

děti již od čtyř let a i ty nejmenší děti se naučily základy lyžování a vyvezly se na 

svah na pomě. Letos se přihlásilo 16 dětí. Protože bylo sněhu dost, byl pro děti 

v  březnu připraven pokračovací jarní kurz lyžování. Na jaře předškoláci absolvují 10 

lekcí výuky plavání v plaveckém bazénu v Jilemnici. Protože to jsou starší děti, 

s odvahou skáčou do hluboké vody, potápí se, splývají a paní plavčice je velmi 

chválí. 

     Naším prvním společným výletem obou oddělení je říjnová návštěva zoologické 

zahrady ve Dvoře Králové. U příležitosti svátku Halloweenu tu probíhá „Týden 

duchů“. Krom prohlídky zvířátek na děti čeká ZOO vyzdobená strašidýlky, duchy a 

bubáky, které jsou vydlabány z dýní. Děti si také mohou zkusit svoji dýni nazdobit. 

Prohlídka ZOO nám zabere celé dopoledne a pro malé děti je celodenní pochůzka 

náročná. V listopadu jsme s velkými dětmi odjeli na další výlet vlakem do Jilemnice. 

Třída Koťátek zde zažila pěkné dopoledne v korálkové dílně. Podle zručnosti si děti 

korálky navlékaly do tvaru spirály, nebo stromečku. Úspěch u dětí měla i jízda 

vlakem. Jenom škoda, že jsme brzy musely vystupovat. 

     Začátek zimy se u nás nese v duchu vánočních příprav a těšení se na Ježíška. 

Nejprve nás tradičně navštívil čert a Mikuláš. V naší školce máme samé hodné děti, 

proto se nikdo čerta nebál a každý si statečně po krátké básničce došel pro odměnu. 

Abychom si vánoční čas zpříjemnili, zorganizovali jsme společné odpolední tvoření 

rodičů a dětí ve školce. Vyráběli jsme vánoční adventní věnce, přáníčka a 

jednoduché dekorace. Děti rodiče pohostily a napekly pro ně perníčky. Společně 

jsme si užily pohodové odpoledne s vánoční atmosférou. Při vánoční besídce ZŠ 

v KD se naše děti také připojily s krátkým vystoupením a také prodejem svých 

výrobků na vánočních trzích. Za utržené peníze děti dostaly dřevěný obchod. Před 

vánočními prázdninami do školky konečně přiletěl Ježíšek s nadílkou. Rodiče také 

přispěli drobnými dárky a tak bylo pod stromečkem pro každého něco. 

     V novém roce 2017 do oddělení „štěňátek“ přibyly dvě nové děti.  Od 1. 3. Petr 

Bulušek a od 1. 4. Edita Vocásková a počet dětí se navýšil na 42. Zima byla bohatá 

na sněhovou nadílku, proto jsme uskutečnili „Jízdu na čemkoliv“. Děti jezdily na 

různě nazdobených bobech, pekáčích, pytlích, ale největší úspěch měla jízda na 

nafukovacím člunu od Vocásků. Pan Vocásek nám na svahu pomáhal s organizací, 

protože na jeho „vozítko“ se čekala dlouhá fronta.  Jen doufáme, že v létě, až se dá 

člun na vodu, nepotopí se. V únoru jsme si ve školce zorganizovali oblíbený karneval 

se soutěžemi a odměnami. Ani paní učitelky nezůstaly pozadu a ten den přišly 

v masce. Dalším dnem, kdy se všichni scházíme v kostýmech, je svátek čarodějnic. 

Již od rána do školky přichází děti v maskách ježibab, čarodějů a čarodějnic a 

probíhá naše čarodějnické rejdění. Samozřejmostí je, že i paní učitelky se změní 



v ježibaby. Pro děti byla připravena diskotéka, módní přehlídka kostýmů 

s fotografováním, slalom na koštěti a čarování kouzelného lektvaru. Pro zúčastněné 

byly připraveny odměny. 

      Na jaře se všichni svědomitě připravujeme na besídku ke Dni matek. Děti 

vystoupily v KD v Dolní Branné s pásmem písní, básní, říkadel a tanečků. Své 

dovednosti tu předvedla i děvčátka z kroužku „Tanečky“ a děti, které hrají na flétnu 

s paní učitelkou Petrou, zahrály své skladby. Nakonec zazpívaly děti ze „Sborečku“ 

s paní učitelkou Luckou. Jeviště jsme vyzdobili krásnými obrázky a nakonec 

maminky dostaly od dětí vlastnoručně vyrobené dárky. Protože se vystoupení dětem 

povedlo, druhý den jsme šli do místní cukrárny na zmrzlinu. 

     Po besídce proběhl ve školce zápis do MŠ. Letos přišlo k zápisu 16 dětí a 

všechny byly přijaty. Zápis do ZŠ letos byl poprvé v březnu a přišlo k němu z naší MŠ 

16 dětí. 11 dětí odešlo do zdejší ZŠ, 5 dětí do ZŠ v Horní Branné a třem dětem byl 

udělen odklad školní docházky o jeden rok. K 1. 7. ukončila docházku do naší MŠ 

také dvojčata Vejnarova, aby po doporučení poradenského zařízení mohla nastoupit 

do MŠ speciální v Jilemnici. S předškoláky jsme se řádně rozloučili slavnostním 

šerpováním a krátkým vystoupením pro rodiče. Protože nám odcházelo 12 holčiček, 

rodičům zatancovaly na skladbu „Holky z naší školky“ a zazpívaly „My jsme děti 

z mateřinky“. Všechny předškolačky obdržely na památku krásnou knížku a slíbily 

nám, že na svoji školku nezapomenou. 

     To už byl skoro konec školního roku, ale ještě jsme stihli prima školní výlet. Ve 

středu 17. 5. jsme celá škola odjela na zámek Kuks. Pro děti zde byla připravena 

pohádka „Princ Bajaja a princezna“. Pohádka nebyla obyčejná, ale didaktická. Princ 

se oblékl do skutečné zbroje, nasedl na skutečného koně a ukázal dětem, jak by 

bojoval proti drakovi. Skáče přes hořící překážku, hází oštěpem nebo sekerou. 

Jenom ten drak byl ze dřeva. Nakonec vše dobře dopadlo a na závěr byla svatba 

s princeznou a velká hostina. Po skončení pohádky si děti ve druhé části programu 

samy mohly vyzkoušet spoustu činností a řemesel z doby, kdy žili princové a 

princezny. Třeba umlít obilí, rozlámat a vyčesat len, upříst nitku, vykřesat jiskru, 

vyprat prádlo na valše, nebo zkusit přilby a zbraně. Prostě pohádka byla nejen pro 

pobavení, ale i pro poučení. Celý program byl dlouhý téměř dvě hodiny a všechny 

děti, i ty nejmenší byly moc hodné, proto dostaly na památku od šaška rolničku. 

Počasí nám přálo a celý program v zámecké zahradě na zámku Kuks byl pěkný a 

poučný. 

      

 

 

 

 

 

 



PŘEHLED AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOLNÍ BRANNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2016/2017 

ZÁŘÍ:  

informační schůzka s rodiči 

KRNAP „Louka plná dětí“, zábavné dopoledne plné her 

divadelní představení v MŠ „Kašpárkovo království“ (p. Bílek) 

sportovní dopoledne pro předškolní děti na fotbalovém hřišti ve Vrchlabí 

 ŘÍJEN: 

Divadelní představení v MŠ „Bajky pana Ezopa“(pí. Kubínová, p. Zámečník) 

přednáška KRNAP „Barvy podzimu“ (plody podzimu, cesta semínek) 

týden duchů v zoo ve Dvoře Králové n/ Labem 

bruslení na zimním stadionu 

LISTOPAD: 

bruslení na zimním stadionu 

výlet vlakem do Jilemnice do korálkové dílny 

přednáška KRNAP „Lesní království“(proč potřebujeme stromy, druhové složení lesů) 

výzdoba školky čerty a Mikuláši 

PROSINEC: 

přednáška KRNAP „Život v zimě“ (zahřeje nás kožíšek, není lépe v zimě spát?) 

návštěva čerta s Mikulášem, možná bude i nadílka… 

zhotovení vánočních dárků, pečení cukroví 

vánoční besídka pro děti ve školce 

vánoční trhy a krátké vystoupení v KD v Dolní Branné 

LEDEN: 

přednáška KRNAP „Letem světem od zimy do zimy“ (střídání ročních období) 

lyžařský výcvik, lyžařská škola Lenka 

návštěva budoucích prvňáčků ZŠ, přípravy na zápis do první třídy 

ÚNOR: 

přednáška KRNAP „Potravní pyramida“ (co je to, jak v přírodě funguje, hra na ni) 

závody na sněhu 

karneval u nás 



 

 BŘEZEN: 

Pokračovací lyžařský kurz 

přednáška KRNAP „Jarní příroda“ (probouzení rostlin, stromů, zvířátek) 

divadelní představení v MŠ „Tři prasátka“, divadlo Úsměv 

plavecký výcvik 

velikonoční kraslice, výroba a výstava 

DUBEN: 

přednáška KRNAP „Den země“ – návštěva útulku pro handicapovaná zvířátka a 

muzeum Kámen a život 

 přednáška o hadech a jiných plazech 

divadlo v MŠ: „O Palečkovi“ (p. Peřina) 

plavecký výcvik 

„ Čarodějnický rej“ – přehlídka kostýmů, soutěže, průvod obcí na zmrzlinu 

KVĚTEN: 

přednáška KRNAP „Půda a život v ní“ (co je půda, zvířata v půdě,rostliny a půda) 

divadlo v MŠ „Květinářka Květuška“, divadlo Úsměv 

plavecký výcvik 

Výlet na zámek Kuks kde zhlédneme didaktickou pohádku „Princ Bajaja“.  

Den maminek, besídka pro rodiče, výroba dárečků 

společné fotografování, foto na tablo 

ČERVEN: 

dětský den u nás 

přednáška KRAP – exkurze v terénu, trasa dle dohody 

výroba tabla 

rozloučení s předškoláky slavnostním pasováním na školáky, vystoupení pro rodiče 

 

 

 



 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ S RODIČI VE ŠKOLCE 

 

KARNEVAL VE ŠKOLCE 

 



 

TO JSME MY 

 

 

MIKULÁŠ S ČERTEM U NÁS 

 



 

LYŽOVÁNÍ 

 

 

PLAVÁNÍ 

 



 

 

 

VÝLET NA ZÁMEK KUKS S POHÁDKOU „PRINC BAJAJA“ 

 



 


