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1. Základní údaje o škole 

1.1 škola  

název školy Základní škola a Mateřská škola, 
 Janské Lázně, okres Trutnov 

adresa školy Janské Lázně, Školní 81 

právní forma příspěvková organizace 

IČO                 
75016851 

IZO  
650061152 

identifikátor školy ZŠ  102578117 
MŠ 107588820 
ŠD 117900559 
ŠJ 102918732 

vedení školy ředitel: Mgr. Zdeňka Hrnčířová 
zástupce ředitele v době nepřítomnosti 
ředitele: Mgr. Marie Kučerová 

kontakt tel.: 499 875 414 
e-mail: zs-ms@janske-lazne.cz 
internet: www.zsjanskelazne.cz 

 
 
 
 
 
 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Janské Lázně 

adresa zřizovatele Nám. Svobody 273, 542 25 Janské 
Lázně 

kontakt tel.: 499 875 101 
e-mail: mesto@janske-lazne.cz 

 
 
 
 
 
 
 

1.3 součásti školy kapacita                     2015/2016 

Mateřská škola 50 dětí        zapsáno         24 

Základní škola 90 žáků                             30 

Školní družina 30 žáků                             26 

Školní jídelna MŠ + ZŠ 100 jídel 
 

 

 



 

 

 

1.4 Základní údaje o součástech školy, materiálně technické podmínky 

 

           Naše škola patří mezi málotřídní – dvojtřídní se všemi ročníky 1. stupně.  Ve školním 

roce 2015 – 2016 byly ročníky rozděleny do dvou tříd.  I. třída  –  postupový ročník  1. a 2.      

( 16 žáků), II. třída s ročníky – 3., 4., a 5. ( 14 žáků). 

           Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem „Nová škola“.  

Pedagogové školy se snaží, aby výuka pro děti byla zajímavá a motivovala je ke snaze 

vědomě získávat potřebné vědomosti a dovednosti a ty dále používat. 

           Základní školu v Janských Lázních navštěvovalo ve školním roce 2015 – 2016  30 dětí 

převážně z Janských Lázní. Dva žáci dojížděli ze Svobody nad Úpou, jedna žákyně z Mladých 

Buků. Většina dětí po ukončení docházky v naší škole přechází do spádové školy ve Svobodě 

nad Úpou.  

         Škola spolupracuje s Plaveckou školou Lokomotivy Trutnov, s výtvarnou dílnou Bosorka 

a dalšími organizacemi. 

          Prostory školy jsou ve dvou budovách. V tzv. „horní budově školy“ probíhá většina 

výuky ve dvou třídách a v PC učebně. V této budově školy byly v době letních prázdnin 

vymalovány šatny. Před budovou byly v rámci pracovního vyučování nově vysázeny tři nové 

ovocné stromy. 

          V „dolní budově školy“ je prostor pro výuku tělesné výchovy, vyučuje se zde výtvarná 

výchova a pracovní vyučování a je zde zázemí pro školní družinu. V podkroví budovy je 

několik heren pro odpolední činnost, herna na stolní tenis, dílnička, kuchyňka pro případné 

pečení a vaření, a samozřejmě děti často využívají prostor tělocvičny. Školní družinu 

navštěvovalo 26 dětí ze všech ročníků školy.  Provoz družiny začíná v 6:45 – 7:45/8.45/ dle 

rozvrhu dětí, odpolední provoz začíná v 11:45 a končí v 15:45. 

           Součástí organizace je i Mateřská škola, která sídlí ve svém vlastním objektu. Budova je 

koncipována pro 50 dětí. Vzhledem k nižšímu počtu dětí je otevřeno jedno oddělení pro 28 

dětí.  O děti se starají dvě plně kvalifikované paní učitelky. Pracují s dětmi dle svého školního 

vzdělávacího programu  - „Sluníčko“. V této budově také sídlí školní jídelna, která zajišťuje 

stravování pro žáky ZŠ, MŠ a zaměstnance školy. V době letních prázdnin byla 

zrekonstruována horní koupelna pro děti. 

 

 



 

1.5 Údaje o školské radě 

 Členové školské rady z řad pedagogických pracovníků: 

Mgr. Marie Kučerová  -  předsedkyně školské rady 

Bc. Štěpánka Štelzerová 

 

Členové školské rady z řad zákonných zástupců: 

pan Jindřich Kalivoda 

paní Martina Hradecká 

 

Členové školské rady z řad zástupců města: 

Ing. Pavel Kout 

paní Jana Pourová 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 

Pracujeme dle vlastního školního vzdělávacího programu s názvem  Nová škola, 

č.j. 60/2007. 

 

Učební plán 1. tř. 2. tř. 3. tř. 4. tř. 5. tř. 

Celkem hodin 

týdně 
21 22 24 25 26 

 

Každoročně je zařazen plavecký výcvik pro 1. a 2. ročník  –  10 lekcí po 2 

hodinách.   Zajišťuje Plavecká škola Lokomotivy Trutnov. 

 



 

Výcvik  bruslení na zimním stadionu v Trutnově (žáci 3.,4., a 5. ročníku) vede 

Mgr. M. Kučerová. 

 

3. Přehled pracovníků školy: 

 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně 
 

Mgr. Zdeňka Hrnčířová -  ředitelka  

 

 

Základní škola 

 

Mgr. Zdeňka Hrnčířová  -  učitelka 

 

Mgr. Marie Kučerová  -  učitelka  

 

Mgr. Pavel  Šedivý  -  učitel  

 

Bc. Štěpánka Štelzerová  -  vychovatelka ŠD  -  učitelka – uklízečka (budova ŠD) 

 

Jana Pourová  -  školnice ZŠ 

 

 

Mateřská škola 

 

Hana Stránská  -  vedoucí učitelka 

 

Taťána Kubištová  - učitelka 

 

Jana Pourová -  školnice MŠ 

 

 

Školní jídelna 

 

Monika Vtípilová  -  vedoucí školní jídelny 

 

Monika Beranová  -  kuchařka 

 

 



 

 

 

3.1 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ 

 

Mgr. Z. Hrnčířová 
18 let 

praxe 
      1.st ZŠ              100% 

Mgr. M. Kučerová        36 let 

       praxe 
       M, Tv 

        

             100% 

              

Mgr. P. Šedivý 15 let praxe        Tv, Pč 

            

            22,7%   

                

Bc. Š. Štelzerová 

 

31 let praxe 

 

23 let praxe 

   Vychovatelství 

        učitelka 

            82,7%                                                  

          13,62%                                                      

 

4. Zápis k povinné školní docházce 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2016 – 2017 se konal 27. 1. 2016. K zápisu se 

dostavilo 5 dětí, všechny děti byly přijaty. Do 1. ročníku pro školní rok 2016 -

2017 tedy nastoupilo 5 dětí - 3 chlapci a 2 dívky.                                                                                                                                                        

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

Ve školním roce 2015 -2016 navštěvovalo školu 30 žáků. Všichni prospěli. 

V prvním pololetí prospělo s vyznamenáním 28 dětí, ve druhém pololetí 28. 

Nebyly uděleny snížené známky z chování, nebyly řešeny žádné projevy šikany a 

sociálně patologických jevů.  

 

 



 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

Za 1. pololetí školního roku bylo zameškáno 1248 hodin, průměrně na žáka tedy 

41,6.  Ve druhém pololetí zameškaly děti dohromady 1318 hodin, průměrně žák 

zameškal 43,93 hodin. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny.  

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích 

Ve školním roce 2015 – 2016 nebyl ve škole žádný žák se speciálními 

vzdělávacími potřebami.  

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních 

pracovníků ZŠ a MŠ  

Mgr. Z. Hrnčířová                8. 10. 2015 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 

                                                        9. 2015 – 6. 2016 Výuka angličtiny – škola M. Williamson 

                                                        8. 12. 2015 Řešení aktuálních problémů řízení školy  

                                                        10. 3. 2016 Porada ředitelů škol  

                                                        12. – 17. 3. 2016 Kurz- instruktor sjezdového lyžování 

                                                        15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Mgr. M. Kučerová                8. 10. 2015 Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 

                                                       15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Mgr. P. Šedivý                      15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

 



 

                                                         

Bc. Štěpánka Štelzerová      26. 4. 2016 Zásady koncepční práce vychovatele   

                                                 15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Hana Stránská                      24. 11. 2015 Dítě v MŠ před třetím rokem věku  

                                                        15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Taťána Kubištová                19. 10. 2015 Logopedické chvilky v MŠ    

                                                15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Vtípilová Monika                   20. 10. 2015 Porada vedoucích školních jídelen  

                                                          25. 2. 2016 Školení vedoucích školních jídelen  

                                                          15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Jana Pourová                           15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

Monika Beranová                     15. 6. 2016 Školení PO a BOZP 

 

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

                           4. 12. 2015  Mikulášská besídka v KINĚ  VLAST Janské Lázně 

                       17. 12. 2015 Vánoční besídka v ZŠ 

Po celý rok byly instalovány výstavky dětských prací v budovách školy a 

vestibulu KINA VLAST. 

 



 

 

 

7.1 Údaje o mimoškolních aktivitách 

       Sběr kaštanů 

       Fond SIDUS  - pomoc při veřejné sbírce  

       Občanské sdružení CPK - CHRPA – pomoc při veřejné sbírce 

       Sbírka plastových víček – Nadace pro Barborku 

 

7.2 Účast žáků v soutěžích 

    březen 2015    Výtvarná soutěž „Maestro hledá maestra“  

                                    2. místo – Kateřina Veselá, 4.r. „Strom“ 

                                                     

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

           8. 3. 2016 Lyžařské závody škol Úpského údolí  - Černý Důl  

                              Vojtěch Říha – 2. místo 

7.4 Ostatní akce školy 

ZÁŘÍ 

10. 9. 2015   Zahájení plaveckého výcviku 

17. 9. 2015   Plavecký výcvik 

18. 9. 2015   Den zemědělství Hradec Králové – návštěva DOŽÍNEK (ZŠ a MŠ) 

24. 9. 2015   Plavecký výcvik  

24. 9. 2015   Divadlo – Zvířátka a loupežníci (3. – 5. r.)   

 



 

 

ŘÍJEN 

1. 10. 2015   Plavecký výcvik 

8. 10. 2015   Plavecký výcvik 

15. 10. 2015 Plavecký výcvik 

15. 10. 2015 Divadlo – O čarodějné krčmá (3. – 5. r.) 

22. 10. 2015 Plavecký výcvik 

LISTOPAD 

5. 11. 2015  Plavecký výcvik 

5. 11. 2015    Výcvik bruslení – Zimní stadion Trutnov 

12. 11. 2015  Plavecký výcvik 

12. 11. 2015  Výcvik bruslení 

19. 11. 2015  Ukončení plaveckého výcviku – závody 

19. 11. 2015  Výcvik bruslení 

PROSINEC 

10. 12. 2015  Návštěva vánoční ZOO ve Dvoře Králové nad Labem 

17. 12. 2015  Vánoční besídka 

ÚNOR 

4. 2. 2016      Zdravá 5 – projekt zaměřený na zdravou výživu 

BŘEZEN 

8. 3. 2016      Lyžařské závody 

18. 3. 2016    Divadlo – Hurá, jaro je tady aneb Velikonoce jsou za dveřmi 

 



 

 

DUBEN 

4. 4. 2016      1. pomoc – projekt vedený studentkami VOŠ zdravotní Trutnov 

6. 4. 2016      Divadlo – Princ Bajaja 

12. 4. 2016    Divadlo – Pohádka dračí aneb trable s princeznou 

22. 4. 2016    DEN ZEMĚ – úklid města 

KVĚTEN 

18. 5. 2016    Pohádka „Tři čuníci“ (studenti OA Janské Lázně) 

26. 5. 2016    Divadlo – Karel IV. , v ZŠ Svoboda nad Úpou 

ČERVEN 

1. 6. 2016      Projekt –„Koš ovoce“ 

2. 6. 2016      Sportovní den na Modrokamenné boudě 

8. 6. 2016     Spaní ve školní družině 

14. 6. 2016   Projektový den, výlet ke skále Harfa (Bosorka) 

21. 6. 2016   školní výlet – Postojná jeskyně v Klokočských skalách 

29. 6. 2016   výlet na Černou horu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti  

Ve školním roce 2015 – 2016 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 

21. 9. 2015 MÚ Janské Lázně 

9. 12. 2015 Kontrola  - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje 

8. 2. 2016 Kontrola  -  OSSZ. 

19. 2. 2016 Kontrola  -  VZP  

1. 6. 2016 MÚ Janské Lázně 

3. 8. 2016 MÚ Janské Lázně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Fotografie tříd 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zpráva o hospodaření za příspěvkovou organizaci 

Základní škola a Mateřská škola Janské Lázně  

za školní rok 2015/2016 

 

 
Období červenec – prosinec 2015 

Výnosy        1 539 266,52 

Náklady                 2 177 425,59   

Hosp. výsledek       -  638 159,07 (ztráta) 

 

V uvedeném období nebyly čerpány žádné investice. 

Organizaci byly přiznány tři dotace, každá se svým přiděleným účelovým znakem. 

V účetnictví je každá dotace sledována zvlášť. Koncem roku byla dotace s ÚZ 33 353 i 

33 061 a 33 052 vyčerpána a vyúčtována. 

 

V hospodaření za uvedené období vznikla ztráta. Byla způsobena zvýšeným čerpáním 

nákladů vzhledem k rezervě z prvního pololetí roku 2015. Dále byly a poskytnuty částečně 

dotace na přímé výdaje z KÚ už v prvním pololetí roku (ve výnosech), ale k čerpání došlo až 

v druhém pololetí roku (náklady). Celkově za kalendářní rok 2015 byl účetní zisk ve výši 

186 026,39 Kč. Uvedený výsledek byl počátkem roku 2016 schválen zřizovatelem a bylo 

rozhodnuto o vrácení celé částky zřizovateli. 

 

 

Období leden – červen 2016 

Výnosy       2 570 087,74            

Náklady           2 051 962,17       

Hosp. výsledek          518 125,57      

 

V uvedeném období nebyly čerpány žádné investice. 

Za sledované období vznikl zisk díky tomu, že prostředky z KÚ byly poskytnuty již v celkové 

výši 65,99 % z celkové roční dotace, ale čerpání bylo pouze 47,20%. Ostatní prostředky jsou 

čerpány v souladu s ročním rozpočtem.   

 

 

 

Janské Lázně 4. 10. 2016 

 

 

             Mgr. Zdeňka Hrnčířová 

          ředitelka ZŠ a MŠ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mateřská škola 
 

 

 

HODNOCENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU          2015 -2016 

 

 

 

 

 

Zřizovatel – město Janské Lázně 

Název – ZŠ a MŠ Janské Lázně 

Charakteristika školy – dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí 

Vzdělávací program – školní vzdělávací program Sluníčko, dle RVP PV 

Zaměření školy – sportovní – lyžování, plavání, estetická, enviromentální výchova, důraz 

klademe na hru, smyslové a prožitkové učení, kreativitu, spontánnost, komunikativnost, 

experimentování, spolupráce se ZŠ 

 

zaměstnanci – pedagogičtí – úvazek 2, fyzické osoby 2 

počet tříd  - 1 

počet zapsaných dětí -24  

cizinci  -   0 

nepřijaté  -  0 

integrované -  0 

odložená školní docházka -  0 

další aktivity pro děti  - hra na „Flétničky“ –  Stránská 

cvičení s prvky jógy -  Kubištová   

příprava předškoláků na vstup do ZŠ  - Stránská 

 

 

další aktivity školy, prezentace školy – výstavy výtvarných prací, účast v soutěžích, besídky 

pro rodiče, pro seniory, vítání občánků, výlety, návštěva divadelních představení, sportovní 

hry MŠ, turistické výlety, návštěva a spolupráce s výtvarnou dílnou Bosorka, návštěvy solné 

jeskyně, vycházky za zvířátky, plavání, lyžování, sledovat dění v obci, účast na akcích  

 

MŠ spolupracuje – s místními podnikateli, s rodiči a prarodiči, s okolními MŠ, s dětskou  

lékařkou, s knihovnou ve Svobodě  n. Úpou, kde mají dětský koutek, s MěÚ Janské Lázně a 

jeho technickými službami, se společností Mega plus, lyžařskou školou K+K p. Kočí, ZŠ 

Janské Lázně, s místním Klubem důchodců, s výtvarnou dílnou Bosorka, s OA Janské Lázně 

 

spolupráce s rodiči – rodičovské schůzky, akce pro rodiče, akce pro děti a rodiče, nabídka 

adaptačního programu, nabízíme rodičům možnost podívat se kdykoliv do MŠ  

 

 

 



 

 

 

sponzorské dary  - finanční dary  

hračky – od rodičů, sponzorů, 

volné jízdenky na Černou horu 

balíčky pro děti k Mikuláši,  

občerstvení pro děti 

výtvarné materiály 

sponzorování výletů, aktivit pro děti, výtvarné dílny Bosorka 

návštěvy solné jeskyně –  Horský dvůr Janské Lázně 

 

 

hodnocení personálních podmínek – pedagogický kolektiv se v letošním roce skládá ze 2 

učitelek se středním vzděláním, s úvazkem 2,0 -  1 učitelka je speciální pedagog 

učitelky jsou zkušené s dlouholetou praxí, kolektiv pracovníků je stabilizovaný 

 

 

hodnocení podmínek vzdělávání – škola má vyhovující prostorové podmínky, prostory v 1. 

patře využíváme pro aktivity s předškoláky, na cvičení, jako ložnice, prostory MŠ jsou 

dostatečně vybaveny hračkami a nábytkem, hračky jsou umístěny tak, aby děti měly k nim 

volný přístup, přestavěn sklad hraček tak, aby nabídka hraček byla přístupnější, 

hračky a nábytek postupně obměňujeme dle finančních možností… 

vnímáme každoroční úbytek žáků – snižování počtu obyvatel ve městě, vysoký průměrný věk 

obyvatel města 

 

 

materiálně technické podmínky  

proběhla rekonstrukce umývárny a WC v 1. patře, schválen projekt úprava a vybavení 

zahrady MŠ – loď s herními prvky a houpadla, zastřešení pískoviště – předpokládaná 

instalace – září 2016 

doplnění třídy vhodnými pomůckami a hračkami pro děti od 2,5 – 3 let 

 

 

průběh vzdělávání – vzdělávání probíhá na základě ŠVP, zpracované na měsíční a týdenní 

bloky, zohledňujeme zájmy a potřeby dětí, roční období a aktuální situace, vypracováváme 

individuální vzdělávací plány  

snažíme se dělit třídu na 2 skupiny a věnovat se dětem individuálně, ve skupině, věnujeme se 

přípravě předškoláků na vstup do ZŠ /smyslové hry, grafomotorika, rozvoj komunikativních 

dovedností, předmatematická výchova…/ 

výsledky vzdělávání – vzhledem k tomu, že jsme na pracovišti pouze dvě učitelky, 

konzultujeme výsledky výchovně vzdělávacího procesu během školního roku průběžně, 

každý týden ústně, písemně měsíčně po uzavření tématu, v případě potřeby aktuálně, 

jsme jednotřídní MŠ, proto jsme těmto podmínkám přizpůsobili režim, materiální 

podmínky… 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

hodnocení akcí –   

akce byly v souladu s ŠVP, přiměřené věku, možnostem a zájmu dětí, kladně hodnotíme 

divadelní představení pro děti, největší úspěch měli „Pernštejni“se svojí pohádkou  a 

muzikoterapie –Ptačí sněm 

velmi kladně jsou hodnocena vystoupení v kině na Mikulášské nadílce a vystoupení v klubu 

důchodců  

rodiče kladně hodnotí lyžařský výcvik a my vítáme pomoc některých rodičů při akcích pro 

děti, hlavně při lyžařském výcviku a plavání na OA Janské Lázně, sponzorské dary v podobě 

zajišťování a financování akcí pro děti 

již tradičně v prosinci jedeme se ZŠ do Dvora Králové zdobit vánoční stromeček zvířátkům 

v ZOO 

rádi bychom navázali větší spolupráci s okolními MŠ – výlety, setkání, soutěže, závody…. 

 

 

enviromentální výchova – dále pracujeme dle projektu v ŠVP, snažíme se přizpůsobit se věku 

a možnosti menších dětí, pokračujeme v našich stálých aktivitách 

využívat informačních bulletinů Mrkvička 

snaha o vytvoření stálého „ koutku přírody“ s obměnami v průběhu roč. období 

 

 

závěry – další sebevzdělávání pedagogických pracovníků – dle možností, 

prezentace školy  

další vybavení prostor školy a zahrady, úprava prostředí školy a zahrady po stavebních 

úpravách 

doplnění didaktických materiálů pro děti od 2,5 – 3 let 

poskytovat rodičům odborné články a knihy s tematikou výchovy a vzdělávání dětí MŠ, 

příprava na vstup do ZŠ 

spolupráce se ZŠ - plánování společných akcí, úzká spolupráce s učitelkami při přípravě dětí 

na vstup do ZŠ, seznamování dětí s interaktivní tabulí, využití tělocvičny ZŠ  

 

 

vzdělávání pedagogů: 

učitelky se vzdělávají individuálně, zaměříme se na návštěvy podobných zařízení, hospitace 

v MŠ, předávání poznatků a zkušeností 

spolupráce s PPP Trutnov, SPC Trutnov – konzultace s odborníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            

 

 

AKCE  ŠKOLY 

 

září 

schůzka s rodiči 

společná akce ZŠ a MŠ – Dožínky v Hradci Králové 

divadelní představení – Zvířátka a loupežníci 

 

 

 

říjen 

výstava výtvarných prací v kině Vlast 

divadelní představení v kině 

 

 

 

listopad 

příprava pásma k Mikulášské nadílce  

vánoční fotografování v MŠ 

návštěva vánočních trhů v Kolonádě 

 

 

 

prosinec 

besídka v kině – Mikulášská nadílka 

návštěva  ZOO Dvůr Králové – zdobení vánočního stromečku  

návštěva Mikuláše v MŠ, nadílka 

vánoční nadílka v MŠ 

besídka pro rodiče, vánoční tvoření s rodiči 

besídka pro důchodce v Klubu důchodců 

 

 

leden 

výstava výtvarných prací v kině Vlast  

lyžařský výcvik – lyžařské závody, ukončení lyžařského výcviku 

návštěva předškoláků v ZŠ 

 

 

únor 

zimní sezonní činnosti 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

březen 

karneval v MŠ 

výlet skibusem do mateřského centra Hrošík 

výlet do Krakonošova království  

návštěva knihovny ve Svobodě n. Ú. - výlet skibusem 

lyžování na vleku Formánek 

divadelní představení  - velikonoční pásmo pro děti 

velikonoční výstavy 

 

duben 

divadelní představení Princ Bajaja 

divadelní představení v MŠ – pohádka „ Pernštejni“ 

vítání občánků 

oslava čarodějnic, rej čarodějnic – se ZŠ 

 

 

květen 

besídka pro rodiče ke Svátku matek, tvoření s dětmi a rodiči 

besídka v klubu důchodců 

divadelní představení na OA Janské Lázně – Tři čuníci 

fotografování v MŠ 

muzikoterapie – muzicírování „Ptačí sněm“  

 

červen 

Den dětí v MŠ – šipkovaná, hledání pokladu 

sportovní hry, soutěže na hřišti a v lese 

měření zraku v MŠ 

plavání na OA Janské Lázně  5 lekcí 

výlet na závěr školního roku 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Zpracovala Hana Stránská   30. 9. 2016 

 

 

 

 

 

  

 

 


