
HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 V MŠ DOLNÍ BRANNÁ 

Ve školním roce 2019/2020 bylo zapsáno do MŠ v Dolní Branné 47 dětí.  Malých dětí ve třídě 

„Štěňátek“ ve věku od 2,5 – 4,5 let bylo 22. Třídní učitelkou byla Patricie Srnská. Do naší školky 

přišla z vrchlabské MŠ a vystřídala Ivu Štilcovou, která odešla na mateřskou dovolenou. 

Druhou učitelkou ve třídě „Štěňat“ byla Martina Kobrlová. Ve velké třídě „Koťátek“ byl celkový 

počet dětí 25, z toho 15 předškoláků. Jsou to děti ve věku 4,5 do 7 let.  Třídní učitelkou byla 

Kateřina Slezáková a druhou učitelkou Lucie Čermáková. 

 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.  

V naší školce nabízíme různé sportovní aktivity. Pro velké i malé - „Sportovní školičku“. Tento 

ucelený program sportovní přípravy má u nás každoročně obrovský ohlas.  Děti pod vedením 

zkušených trenérů nadšeně pronikají nejen do základů různých míčových sportů, ale během 

deseti lekcí dochází i k jejich všeobecnému pohybovému rozvoji. Všechny děti na závěr obdrží 

diplom a medaili. 

 

 

                                             SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA JE PROSTĚ JEDNIČKA 

 



 

 

 

 

Další sportovní aktivitou pro děti je výuka předškoláků na bruslích na zimním stadionu ve 

Vrchlabí. Jezdíme společně s prvňáčky z místní ZŠ a děti mají radost ze shledání s bývalými 

kamarády, které ještě před nedávnem navštěvovali školku.  V lednu pro zájemce organizuje 

lyžařská škola Lenka týdenní lyžařský výcvik ve Vrchlabí. Je určen pro děti od 4 let věku. Pro 

předškoláky je připravený kurz v plavání, ten se kvůli mimořádným opatřením a uzavření MŠ 

nestačil uskutečnit. 

V dětech pěstujeme kladný vztah k přírodě a ekologii. Každý měsíc nás navštívila paní Kamila 

Nývltová, zaměstnankyně KRNAPU, s tematickou přednáškou o přírodě v Krkonoších a jejím 

okolí. V rámci plnění projektu ŠABLONY II jsme na jaře dětem zprostředkovali ekologicky 

zaměřený projektový den na téma „Domácí a hospodářská zvířata“. S dětmi jsme absolvovali 

prohlídku místní hospodářské farmy pana Mejsnara. Pan Mejsnar nás provedl svojí farmou a 

ukázal dětem kravín, zemědělské stroje a pastviny. Na farmě jsme viděli každodenní práci 

spojenou s péčí o kravičky a telátka. Jejich dojení, kydání podestýlky a dojící a nahrnovací 

roboty, které lidem částečně práci ulehčují. Zemědělské stroje s příslušenstvím, které sekají 

místní louky na seno. Děti viděly, jak je práce v zemědělství důležitá a co všechno obnáší. 

Projektový den byl velmi zdařilý. V našem vesnickém prostředí je prohlídka farem součástí 

našeho Školního vzdělávacího programu a dětem je  blízký kontakt se zvířaty přirozený. 

 



                                                                                                                NA FARMĚ PANA MEJSNARA                                                                                                                                                                                                        

                                                                                    

                                                   

                                       

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
Z kulturních akcí jsme v loňském školním roce uskutečnili  návštěvu divadla  ve Vrchlabí 

s představením „Malý princ“. Dále, divadélka v naší školce s účastí okolních MŠ, návštěvu 

čerta a Mikuláše s nadílkou, karneval ve školce a  Vánoční adventní setkání. To začalo 

pěveckým vystoupením  našich dětí a dětí ze sborečku v kostele a zpěvačky Radky 

Bucharové. Poté jsme se  přesunuli do prostor KD, kde byl připraven další program. Vánoční 

trhy s prodejem dětských výrobků, vánoční dílničky a bohaté občerstvení.       

Tento školní rok byl poznamenán koronavirovou pandemií a plánovanou kompletní 

rekonstrukcí budovy MŠ a školní jídelny. Vzhledem k mimořádným opatřením ministerstva 

zdravotnictví ČR byl provoz v mateřské škole přerušen na dva měsíce. S dětmi a rodiči jsme 

v této době byli v kontaktu a zprostředkovali jsme pro ně distanční vzdělávání s plněním 

školního vzdělávacího programu. Dětem jsme připravili a předali domácí úkoly, aby se v době 

karantény zabavily a nezapomněly na to, co se ve školce naučily.  Rodiče nám s nadšením 

doplňovačky, vystřihovánky, grafomotorická cvičení a obrázky nosili zpět. K tomu 

přidali  krásné vzkazy, fotografie a přání brzkého znovuotevření školky.   



Zápis do mateřské i základní školy  byl také netradiční.  Proběhla pouze jeho formální část bez 

dětí a rodičů. Do ZŠ bylo zapsáno 12 dětí a třem byl udělen odklad školní docházky o jeden 

rok. Do MŠ jsme na příští školní rok přijali osm nových dětí. 

To už byla v plném proudu již zmiňovaná rekonstrukce budovy. Pro naše děti byly připraveny 

náhradní prostory v mateřském centru „Kopretina“ ve Vrchlabí. Přes počáteční obavy  

z neznámého a s  přísnými hygienickými nařízeními jsme si pobyt v „Kopretině“ užili. Děti byly 

nadšené z nových hraček, z bazénku s plastovými míčky a z dřevěného autobusu se 

skluzavkou. Po obídku odpočívaly na svých matracích jen krátce a občas jsme jim při usínání 

promítali animované pohádky. Místo zrušeného výletu na hrad Kost jsme podnikaly  výpravy 

po Vrchlabí. Do vrchlabského parku, seznámili jsme se s rostlinami v klášterské zahradě. Časté 

vycházky směřovaly na rybník Kačák a vyzkoušeli jsme všechna dětská hřiště ve Vrchlabí. Děti 

velmi chválíme nejen za vzorné chování při procházkách městem s rušnou dopravou, ale i za 

každodenní cestování autobusem v roušce. 
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V závěru školního roku jsme zvládli uspořádat pro rodiče a předškoláky slavnostní rozloučení 

se školkou. Společně jsme se sešli na školní zahradě, kde jsme započali „Cestu za pokladem“, 

která byla připravena formou hry šipkované s úkoly. Během této cesty jsme absolvovali exkurzi 

v místní hasičárně. Zde nám velitel hasičů pan Josef Jiránek vyprávěl o práci hasičů, seznámil 

nás s interiérem budovy a prakticky předvedl, co obsahuje hasičské auto. Děti si mohly na 

vlastní kůži vyzkoušet práci hasiče – stříkání z proudnice, nošení helmy a dýchacího přístroje.  

Dál jsme pokračovali obcí v šipkované a děti plnily všestranné úkoly a přesvědčily tím své 

rodiče o připravenosti na vstup do první třídy. Na místním hřišti byl ukryt poklad v podobě 

knih s věnováním. Zde jsme pod dozorem hasičů opékali vuřty a neformálně prohlubovali 

vztahy s rodiči i dětmi. 

 

 



PŘEHLED AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOLNÍ BRANNÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

ZÁŘÍ:  

informační schůzka s rodiči 

divadelní představení v MŠ „Perníková chaloupka, Červené klubíčko, O slepičce a 

kohoutkovi“, maňáskové divadlo Šternberk 

Sportovní školička v KD 3x 

 ŘÍJEN: 

divadelní představení v MŠ „O veliké řepě“ – divadelní agentura Úsměv 

přednáška KRNAP „Jak rostliny cestují“ – pomoc větru, ptáků, savců 

Sportovní školička v KD 4x 

LISTOPAD: 

bruslení na zimním stadionu 2x 

přednáška KRNAP „Kam se podějí v zimě motýli?“ – motýlí plán, jak přečkat zimu 

výzdoba školky čerty a Mikuláši 

divadlo ve Vrchlabí na Střelnici „Malý princ“ 

divadelní představení v MŠ „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“ 

PROSINEC: 

bruslení na zimním stadionu 2x 

přednáška KRNAP „Zimní spánek“ – jak přežívají zimu zvířata, jak stromy 

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 „Z ptačího světa“ – rozdělení zobáku a nohou podle druhu potravy a 

prostředí, kde ptáci žijí 

lyžařský výcvik, lyžařská škola Lenka 

jízda na čemkoli – závody na sněhu 

 



ÚNOR: 

přednáška KRNAP „Koloběh vody“ – jak to vypadá s vodou v přírodě 

závody na sněhu 

karneval v naší školce 

KVĚTEN: 

projektový den „domácí a hospodářská zvířata“ – prohlídka s exurzí na farmě pana Mejsnara 

ČERVEN: 

slavnostní rozloučení s předškoláky – šipkovaná, plnění úkolů, opékání s rodiči 

 

 

 

PŘEHLED DVPP  PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

Martina Kobrlová: Zápisy do MŠ a ZŠ, používání správního řádu 

Patricie Srnská:  Fomativní hodnocení v MŠ 

Kateřina Slezáková: Komunikační  a psychické problémy dětí bez hranic 

Lucie Čermáková: hudební DVPP O strašidlech a čarování 

 

 

V Dolní Branné 29. 9. 2020                                                               Vypracovala: Martina Kobrlová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


