
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019 V MŠ DOLNÍ BRANNÁ 

Ve školním roce 2018/2019 bylo zapsáno do MŠ v Dolní Branné 42 dětí. V listopadu přibyla 

do malé třídy nová holčička a celkový počet se ve školce navýšil na 43 dětí. Malých dětí ve 

třídě „Štěňátek“ ve věku od 2,5 – 4,5 let bylo 20. Třídní učitelkou byla Ivana Štilcová a druhou 

učitelkou Lucie Čermáková, která je zároveň i zaměstnankyní v naší ZŠ, jako vychovatelka a 

učitelka HV. Ve velké třídě „Koťátek“ byl počet dětí 23, z toho 15 předškoláků. Jsou to děti ve 

věku 4,5 do 7 let.  Třídní učitelkou byla Kateřina Slezáková a druhou učitelkou Martina 

Kobrlová.   

U dětí a u rodičů jsou oblíbené naše zájmové kroužky. Hudební - „Sboreček“ s paní učitelkou 

Čermákovou. Děti ze Sborečku se prezentují na různých akcích pro veřejnost a spolu 

s vybranými dětmi ze ZŠ se účastní pěvecké soutěže Novopacký Slavíček. Další, hudebně – 

pohybový kroužek s názvem „Tanečky“, je oblíbený u holčiček a vede ho paní učitelka 

Kobrlová. Kroužek „Předškolák“ s paní učitelkou Slezákovou  je zaměřen na celkovou 

předškolní přípravu předškoláků na vstup do první třídy. Děti mají víc času poznávat formou 

her písmenka, čísla a prohloubit si všeobecné znalosti. Kroužek se zaměřuje také  na  

grafomotorická cvičení se správným úchopem tužky, která děti připravují na psaní ve škole.   

Letošní novinkou byla pro zájemce „Sportovní školička“. Šlo o 7 lekcí cvičení po 45 minutách, 

které probíhalo v našem  kulturním domě pod vedením sportovních trenérů. Děti cvičily ve 

dvou skupinách, které se vždy prostřídaly a využívaly různá sportovní nářadí a pomůcky. 

Cvičení bylo rozmanité  od míčových her, přes posilovací cviky až po překážkové dráhy. 

Dětem se sportování líbilo a  své trenéry poslouchaly. Na poslední lekci jsme pozvali  rodiče, 

aby viděli své děti v akci. Rodiče byli nadšeni, a tak jsme domluvili sportovní školičku i na 

příští školní rok.  

SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA – ZÁŘÍ 2018                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 



Další sportovní aktivity, které ve školce nabízíme, jsou výuka na lyžích, bruslích a výuka 

plavání. Při velkém zájmu mají přednost předškoláci. Výuka bruslení probíhá na podzim na 

zimním stadionu ve Vrchlabí a jezdíme společně s prvňáčky z naší ZŠ. Děti mají radost ze 

shledání s bývalými kamarády, kteří ještě před nedávnem navštěvovali naší školku. V lednu 

organizuje lyžařská škola Lenka týdenní  výcvik na lyžích na vrchlabském kopci, zvaný 

„Kebrlák“. Lyžování je pro děti od 4 let věku a naše školka vyslala lyžovat 18 dětí. Přes 

počáteční nezdary a slzičky se nakonec všechny děti naučily základy lyžování a jezdily 

samostatně na pomě.  Na jaře starší děti absolvují 10 lekcí výuky plavání v plaveckém bazénu 

v Jilemnici. 

    

PLAVECKÝ BAZÉN – JARO 2019 

 

 

Letošní školní program jsme si zpestřili několika projektovými dny, při kterých plníme aktivity 

projektu ŠABLONY II – „Advent“, „Vítáme jaro hudbou“ a „Dravci“. Názvy napovídají tomu, 

v jakém duchu tyto dny probíhaly. Při „Adventu“ jsme navštívili místní dolnobranský kostel 

svatého Jiří. Zde nás přivítal pan Jiří Šlégr – děkan královehradecké diecéze, aby nám 

popovídal o předvánočním čase a o podstatě Adventu. Odpoledne jsme měli společné 

setkání s rodiči. Spolu se svými dětmi v prostorách své školky vyráběli adventní věnce, které 

si odnesli domů. Děti pro rodiče připravily občerstvení a společně navíc vytvořily  dalších 10 

adventních věnců na přání pana Šlégra.  Pan farář Šlégr je s radostí předal na charitu pro 



Ugandu.   Projektový den „ Vítáme jaro hudbou“ byl na téma hudba a hudební hrátky.  Za 

dětmi zavítal pan Zdeněk Hladík, muzikant a muzikoterapeut. S dětmi a učitelkami si zahrál 

jednoduché hudební a rytmické hry, kde nám předvedl nové věci pro rozvoj hudebního a 

rytmického vnímání. Odpoledne bylo také muzikální. Naše  paní učitelka Čermáková 

připravila pro děti písničkové odpoledne s karaoke a diskotékou. Dětem jsme ukázali, že zpěv 

není nucená aktivita a lze u toho zažít i zábavu. Na projektový den o dravcích jsme se velmi 

těšili. Pan Karel Nejman, člen OBLS (zabývá se biologickou ochranou letišť, budov a sadů), 

představil dětem živé dravce a sovy. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí z jejich života 

v zajetí i v přírodě a mohly si je vzít na ruku. Poté jsme se vydali na procházku do lesa a 

vyčkávali jsme, zda nějaké dravce ve volné přírodě zahlédneme. Měli jsme štěstí na poštolky 

a káně. Jeden projektový den jsme absolvovali mimo školu a byl to výlet do Harrachova 

s paní Nývltovou, která za námi každý měsíc jezdí s přednáškou KRNAPU. Naším cílem byla 

chata Šindelka a výlet k Mumlavským vodopádům. Cestou si děti prošly liščí stezku,  kde 

plnily různé úkoly a překonávaly překážky. 

                                                 VÁZÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ S RODIČI 

                                                   

                                                        VYSTOUPENÍ S DRAVCI 

     



                 

                               VÝLET DO HARRACHOVA 

 

                                         

                                         



Připravujeme se také na akce pro rodiče a veřejnost. Před Vánoci jsme spolu se ZŠ 

zorganizovali předvánoční „čertovské vystoupení“ na zahradě. Všichni jsme se dostavili 

v kostýmech čertíků a předvedli jsme strašidelné čertovské rejdění. Za dětmi zavítal 

opravdový Mikuláš, aby jim předal sladkou odměnu. Poté už program pokračoval v klidném 

předvánočním duchu. V kulturáku byly pro děti a rodiče připraveny vánoční trhy, tvořivé 

dílničky a bohaté občerstvení. Na jaře se všichni svědomitě připravujeme na jarní aktivity. 

Velikonoce, čarodějnický rej v maskách ježibab a čarodějů a oslavu dne maminek. K této 

příležitosti jsme si připravili spolu se školáky taneční vystoupení v KD s pásmem básniček a 

písniček. 

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

zájemcům vyhověli, požádali jsme o navýšení kapacity MŠ na jeden rok. Zápis do ZŠ proběhl 

v březnu a odešlo nám 10 dětí. Jeden chlapec se odstěhoval a čtyřem dětem byl udělen 

odklad školní docházky o jeden rok. 

Závěr školního roku jsme završili společným výletem Koťátek a Štěňátek do ZOO v Liberci. 

Děti byly hodné a počasí se vydařilo. Největší zájem byl o bílé tygry a lachtany. V tomto čase 

výletů byla ZOO plná dětí a jiných školek a tak jsme si oddechli, že jsme se vrátili v plném 

počtu zpátky do školky. Pro lepší přehled  bychom rádi dětem zakoupili na výlety 

stejnobarevné kšiltovky. 

          

 

                              

                                                                 ČARODĚJNICKÝ REJ 

 

 



 

                                          V ZOO LIBEREC               

 

                    

                                                                                                        

 

 

PŘEHLED AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOLNÍ BRANNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

ZÁŘÍ:                                                                                                                                                              

informační schůzka s rodiči                                                                                                                                           

KRNAP„Louka plná dětí“, zábavné dopoledne plné her 

divadelní představení v MŠ „Jak vodník Bublina pořádal v rybníčku soutěž ve zpěvu“ – 

agentura Pernštejni 

Sportovní školička v KD 4x 

ŘÍJEN:                                                                                                                                                                      

divadelní představení v MŠ „Otesánek v dnešní době“ – divadelní agentura Úsměv 



přednáška KRNAP „Kdo usíná hlavou dolů?“ – o životě netopýrů 

sportovní školička v KD 2x 

bruslení na zimním stadionu 

LISTOPAD:                                                                                                                                          

bruslení na zimním stadionu 2x 

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

výzdoba školky čerty a Mikuláši 

PROSINEC: 

bruslení na zimním stadionu 2x 

přednáška KRNAP „Pobytové znaky“ – jaké stopy po sobě zanechávají zvířata v lese 

návštěva čerta s Mikulášem, možná bude i nadílka… 

zhotovení vánočních dárků, pečení cukroví 

vánoční besídka pro děti ve školce 

vánoční setkání s rodiči a veřejností, vánoční dílny, vánoční trhy 

LEDEN: 

Bruslení na zimním stadionu 2x                                                                              

přednáška KRNAP „Panování zimy“ – co dělá příroda v zimě  

lyžařský výcvik, lyžařská škola Lenka 

jízda na čemkoli – závody na sněhu 

pásmo pohádek s básničkami a písničkami – maňáskové divadlo Šternberk 

ÚNOR: 

přednáška KRNAP „největší náš savec – jelen lesní“ – čas shozu paroží, rozdíl mezi rohem a 

parohem 

závody na sněhu 

karneval u nás 

„Zima v bílém kožíšku“ – 2 pohádky z polárních krajů 

BŘEZEN: 

přednáška KRNAP „Život včel“ – pomalé probouzení po zimě, zajímavosti z včelího života 

divadelní představení v MŠ „Hrnečku vař “, divadlo Úsměv 

plavecký výcvik 



velikonoční kraslice, výroba a výstava 

DUBEN: 

přednáška KRNAP „Pavoučí svět“ – užitečnost pavouka, vytvoření pavoučí sítě 

divadlo v MŠ: „Jejda strašidýlka“ – agentura Pernštejni 

plavecký výcvik 

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

KVĚTEN: 

přednáška KRNAP „Ptačí domečky a co se v nich děje?“ – kde se líbí ptačím vajíčkům, vše o 

ptačích hnízdech 

divadlo v MŠ „Zvířátka a loupežníci“ – Jana Vyšohlídová 

plavecký výcvik 

Den maminek, besídka pro rodiče, výroba dárečků 

společné fotografování, foto na tablo 

ČERVEN: 

dětský den u nás 

výlet do ZOO v Liberci 

přednáška KRAP – exkurze v terénu, trasa dle dohody 

výroba tabla s budoucími školáky 

rozloučení s předškoláky – vystoupení pro rodiče 

 

 PŘEHLED DVPP  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Martina Kobrlová, Kateřina Slezáková: Rozvoj předmatematických představ v MŠ 

Martina Kobrlová: Zápisy do mateřských a základních škol, náležitosti zápisu a používání 

správního řádu, Polytechnická výchova v MŠ 

Kateřina Slezáková: Rozvoj grafomotoriky v období přípravy na psaní 

Ivana Štilcová: Cvičení s míčky 

 

 

V Dolní Branné 1. 9. 2019                                                                 Vypracovala: Martina Kobrlová 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


