
1. zasedání školské rady ve školním roce 2019/2020 
9. 10. 2019 (od 16:00 hodin) 

 
Přítomni:  
- předseda školské rady Rostislav Lariš, Miluše Jarošíková, Mgr. Jana Bradáčová, Mgr. Alena 
Urbanová, Bc. Šárka Brádková, ředitelka školy Mgr. Renata Paťuková 
Omluvena: J. Habadová 
 
Vyřešeno:  
1.  Schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 (5/5 hlasy) 
 
Řešilo se:  
1. Aprobace pedagogů a vzdělávání nekvalifikovaných učitelů 2019/2020: 

a. získávání kvalifikace v tomto školním roce: Bc. Rytířová a Jitka Geburová,  
b. studium výchovného poradenství: Mgr. H. Prošková,  
c. dlouhodobou praxi ve školství mají V. Kašík, V. Vávra, M. Sedlmaierová, 

Všichni jsou vedeni metodiky. 
Ve škole jsou tři speciální pedagožky – Mgr. Helena Prošková, Mgr. Šárka Navrátilová,  Mgr. 
Vratislava Forstová 
Kvalifikovanost pro příští rok by tedy měla být ještě vyšší než v roce letošním 

2. Další vzdělávání pedagogů orientováno na vzdělávání „sborovny“ – navázána dlouhodobá 
spolupráce s PaeDr. M. Kolářem na téma šikany, s PhDr. Lenkou Svobodovou o klimatu ve škole 

3. Otázka financování a rozpočtu na příští rok – výpočet PHmax bude znám až v březnu příštího roku 
4. Akademie na konci školního roku: 

Nácvik tanečních vystoupení probíhá v rámci tělesné výchovy. Organizačně ji řídí a zajišťuje Mgr. 
Vratislava Forstová. Vystoupení bude formou divadelního představení, kterého se účastní žáci 
všech ročníků školy. 

5. S ČŠI bylo konzultováno, jakým způsobem bude v letošním školním roce naplněn obsah ŠVP 
v předmětu tělesná výchova s ohledem na rekonstrukci haly, kterou škola využívá. S Obcí Mšené-
lázně byla dohodnuta možnost tělesnou výchovu realizovat v prostorách kulturního domu. 
V letošním školním roce se budeme více věnovat taneční a pohybové výchově, gymnastice, BOZ a 
první pomoci u žáků.  

6. Akce školy: 
a. V únoru bude realizován lyžařský kurz opět zajištěný certifikovanými lyžařskými 

instruktory i zdravotnicí 
b. Schváleny šablony II projekt Naše Mšené – v jeho rámci budou mj. realizovány projektové 

dny družiny, školy, školky 
c. Spolupráce žáků při tvorbě letáků na akci T.J. Sokol Mšené-lázně k 17. 11. 2019 
d. EVVO  

i. Sběr kaštanů a žaludů opět jako „Dobrota za dobrotu“ / říjen 2019 
ii. Sběr papíru plánujeme na březen / duben 2020 

iii. Sběr pet-víček  / celoročně 
iv. Plánovaný výlet na farmy v okolí / v průběhu roku 

e. Lampionový průvod organizovaný Obcí Mšené-lázně: občerstvení zajištěno základní 
školou, výzdoba budovy školy probíhá, výrazné zapojení školky a školní družiny / 31. 10.  

f. Volba povolání pro vycházející žáky – „zajímavá povolání“ do školy, spolupráce s jinými 
školami 



7. Organizace výdejů pracovních sešitů a běžných sešitů – bude řešeno od 2020/2021 jiným 
způsobem, bude výrazně méně pracovních sešitů a to zejména na prvním stupni školy 

8. Jiný způsob organizace při sběru starého papíru – v současnosti v řešení  návrh Bc. Š. Brádkové, 
aby tam kontejner z důvodu pracovního vytížení rodičů zůstal delší dobu 

9. Nabídka kroužků pro žáky v rámci družiny a školního klubu 2019/2020 – družina klasické kroužky 
nenabízí, má je ve spolupráci se školou. Nové oddělení chovatelského kroužku povede Bc. 
Barbora Rytířová, nově nabízíme angličtinu jako kroužek pro starší děti – záložka aktualizována na 
webových stránkách školy 

10. Nově máme 4. oddělení družiny,  je umístěno ve sborovně školy – odpovídá rozměry i 
uspořádáním (herní prostor – koberec, skříňky, odpočinková část – gauče, pracovní stoly, počítač, 
hygienické zázemí) 

11. „Hlídárna“ funguje 
12. Tričky za sběr  

 
Další zasedání:   
Termín bude upřesněn 


