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1.  Základní údaje o škole 
 

Charakteristika školy  
Jsme spádovou školou pro Mšené-lázně a Martiněves (včetně přilehlých obcí: Charvatce,  
Radešín,  Loucká,  Ředhošť,  Ječovice,  Podbradec,  Brníkov).  Škola prošla v letech 2006-2008 
celkovou rekonstrukcí.  Je plně organizovaná s kapacitou 300 žáků.  Ve škole se vzdělávalo v 
průběhu školního roku cca 200 žáků.  Ve školním roce 2016/2017 jsme měli 10 tříd.  
Naplněnou kapacitu 90 dětí měla školní družina, mateřskou školu navštěvovalo 75 dětí.  
 
1. 1 Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně,  okres Litoměřice,  
příspěvková organizace,  příspěvková organizace 

Adresa školy Školní 121,  411 19  Mšené-lázně 

IČ 70698279 

Bankovní spojení 1004905389/0800 

Telefon 416866128 

E-mail reditel@zsmsene.cz 

Adresa internetové 
stránky 

www. zsmsene.cz 

Datové stránky: 959mpz3 

Právní forma příspěvková organizace 

Název zřizovatele Obec Mšené-lázně 

Součásti školy Mateřská škola                 tel.   416812969, 723312550 
Školní družina                   tel.   416810999, 601150161 
Školní jídelna                    tel.   416815613, 728153332 

IZO ředitelství  600165931 

Vedoucí  
a hospodářští 
pracovníci 

ředitelka školy:                  
od 1. 8. 2017 RNDr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA 
 

statutární zástupce pověřený řízením školy: 
od 1. 7. 2018 Ing. Ivana Šebková 
 
zástupkyně ředitele:         
od 1. 8. 2017 Mgr.  Jana Bradáčová 
Od 1. 1. 2018 Ing. Pavel Adam 
Od 18. 7. 2018 Mgr. Jana Bradáčová 
 
vedoucí školní jídelny:      
Ing.   Ivana Šebková, od 1. 7. 2018 Lenka Izerová 
vedoucí školní družiny:    
Olga Marejková 
Od 1. 8. 2018 Helena Kejřová 
 
učitelka pověřená vedením MŠ:  Alena Michlová 

Přehled hlavní činnosti 
školy  (podle zřizovací 

Plně organizovaná základní škola s mateřskou školou, se školní 
družinou a se školní jídelnou.  Její činnost je vymezena zákonem 
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listiny)  č.  561/2004 Sb.,  o předškolním,  základním,  středním,  vyšším 
odborném a jiném vzdělávání  (školský zákon)  a vyhláškou 
Ministerstva školství,  mládeže a tělovýchovy České republiky č.  
107/2005 Sb. ,  o školním stravování, všechny ve znění pozdějších 
předpisů  

 
1. 2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 75 dětí 

Základní škola 300 dětí  

Školní družina 90 dětí  

Školní jídelna ZŠ 300 dětí 

 
1. 3 Údaje o školské radě 
 

Datum konání voleb  Členové školské rady od 1. 3. 2018 

Počet členů 6 členů 
 Rostislav Lariš - zástupce zřizovatele - předseda školské rady 

do 28. 2. 2018 
 Miluše Jarošíková - zástupce zřizovatele 
 Jindřiška Habadová - zástupce rodičů, od 1. 3. 2018 

předsedkyně školské rady 
 Petra Rosová - zástupce rodičů 
 Mgr. Radka Došková - zástupce pedagogů 
 Mgr. Jana Bradáčová - zástupce pedagogů 

 
Předseda školské rady R. Lariš – uvedl, že dne 27. 2. 2018 byl 
informován RNDr. Mgr. Marschallovou o konání předčasných 
voleb do školské rady na základě požadavků více než 50% 
pedagogických pracovníků školy. Volby proběhly ve dnech 23. 
2. a 26. 2. 2018. Do školské rady za pedagogické pracovníky 
byla zvolena Olga Marejková a Ing. Lenka Povová. Předseda 
školské rady oznámil přítomným, že tuto mimořádnou volbu 
školské rady vzal na vědomí. Volba proběhla bez informování 
předsedy školské rady a zřizovatele.  

 

 
Školská rada se vyjadřovala v průběhu školního roku zejména ke vztahu zřizovatele a 
ředitelky školy RNDr. Mgr. A. Marschallové Rumlerové, MBA a konkurzu na ředitele školy. 
Zápisy ze schůzek jsou k naleznutí na http://www.zsmsene.cz/skolska-rada 
 
1. 4 Materiálně technické podmínky 
 

Kmenové učebny,  
herny 

9 kmenových učeben základní školy,  3 učebny družiny,  1 
relaxační místnost, 10. třída se učila v odborné učebně 

Odborné učebny učebna výtvarné výchovy,  učebna informatiky,  učebna hudební 
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výchovy,  interaktivní učebna,  učebna přírodních věd – 
laboratoř,  jazyková učebna 

Odpočinkový areál hřiště s umělým povrchem při ZŠ 

Sportovní areál pronájem tělocvičny T.J. Sokol Mšené-lázně,   možnost využívat 
hřiště  

Vybavení pomůckami vybavení pomůckami odpovídá trendům výuky  

Vybavení žáků 
učebními texty  

žáci 2.  - 9.  r.  je mají v bezplatné výpůjčce,   
žákům 1.  r. je předává škola, žáci si je ponechávají,  
ostatní učební texty se řídí doporučeními metodického sdružení 
a předmětové komise dle ŠVP 

Vybavení kabinetů pevné PC v kabinetech,  většina vyučujících má ve výpůjčce 
notebook,  v kabinetech a odborných učebnách je možnost 
připojení k internetu,   

Vybavení audiovizuální 
technikou 

pro ZŠ: 5 x dataprojektor  (4 vázané,  1 volný) ,  3 x interaktivní 
tabule,  zpětný projektor,  2 x televize,  videorekordéry,  
radiomagnetofony,  přičemž oddělení školní družiny mají vlastní 
PC a televizor  

Instalací tří kusů wifi routerů a umístěním do sborovny, PC učebny a jednoho kabinetu 
byla odstraněna tzv. hluchá místa, kde nebyl žádný internetový signál. Jednalo se 
především o krajní třídy a kabinety – realizováno v r. 2017. 

 

2. Vzdělávací program školy  
 
2.1 Vzdělávací program  
1.  -  9.  ročník: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola a Mateřská škola Mšené-
lázně s platností od 1.  9.  2016 „Škola pro všechny“ 
Obor vzdělávání: základní škola 
Pro žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně s IVP dochází k  úpravám 
vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP. 
 
V současné době se škola zaměřuje na přírodovědnou gramotnost,  na environmentální 
vzdělávání, čtenářskou a informační gramotnost a v neposlední řadě prevenci rizikového 
chování.   
Na I. stupni klademe důraz praktické poznatky a dovednosti použitelné v běžném životě. Na 
II. stupni upřednostňujeme základy k celoživotnímu učení, k účelnému využívání 
informačních zdrojů a vhodným pracovním návykům. V oblasti výchovy vedeme žáky k 
bezpečnému chování ve škole i mimo ni a k zdravému životnímu stylu, k odpovědnosti za své 
chování, k vhodné komunikaci a k respektování osobnosti každého jedince. Obsah 
vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, které vymezuje RVP ZV, realizujeme v ŠVP ZV 
prostřednictvím povinných předmětů (jsou povinné pro všechny žáky v ročníku) a povinně 
volitelných předmětů (jsou povinné dle možností školy, ale žáci si vybírají z určité nabídky, 
poté se pro ně předmět stává povinným). 
Všechna průřezová témata jsou v ŠVP v současné době realizována formou integrace jejich 
tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. 
 
Nepovinné předměty 
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2.  - 9.  roč.  – Sborový zpěv 
2. ročník – Angličtina hravě 
 
Koordinátoři: 
výchovná poradkyně: Mgr. Lenka Syrová  
školní psycholožka: Mgr. Jana Haslingerová 
koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Alena Urbanová 
preventistka rizikového chování: Ludmila Machová 
Klub mladých čtenářů: Olga Marejková  
koordinátor pro oblast mimořádných událostí: Vlastimil Kašík 
 
2.2 Začlenění školou upřednostňovaných oblastí do výuky 
 
2.2.1 Přírodovědná gramotnost a environmentální vzdělávání 

1. Začlenění environmentální výchova vč. tematiky ochrany člověka za mimořádných 
událostí do výuky ve spojení s přírodovědnou gramotností 

2. Pro všechny žáky - stálá  možnost o domluvené přestávky realizovat se 
v chovatelském kabinetu, ve vytčených termínech v chovatelském kroužku, v 1. 
pololetí realizován rovněž přírodovědný kroužek 

3. Snaha zapracovat EVVO do plánovaného nového ŠVP jako samostatný předmět 
4. Projekty zaměřené na přírodovědnou gramotnost – Den Země 
5. Besedy  
6. Soutěže – Poznávání rostlin apod. 
7. Pro děti školní družiny – možnost navštěvovat zvířátka v chovatelském kroužku  
8. V rámci plnění ŠVP v průběhu vyučování – v prvouce, v přírodovědě, v přírodopisu, 

v rámci mezipředmětových vztahů v rámci polytechnické činnosti v pracovních 
činnostech, ve výtvarné výchově 

9. Projekt Učení pod vrbou, který jsme začali v tomto školním roce realizovat a v příštím 
školním roce by měl být dokončen 

10. Exkurze 
11. Pobyt ve Lhotsku 
12. třídění odpadu  (nádoby na staré baterie v přízemí školy,  na žárovky a úsporné 

zářivky,   na tříděný odpad jsou v  každém patře budovy – firma EKOLAMP)  -  konal se 
sběr papíru, sběr pet víček, recyklace odpadového materiálu během vyučování i při 
úklidu tříd a okolí školy 

13. Jsme sběrné místo pro osvětlovací systémy firmy EKOLAMP 

Ekologizace provozu školy: 
- pitný režim zajištěný pítky 
- umývárny vybavené automatickými kohoutky 
- čistota prostředí 
- úspory energií (úsporné svícení, přiměřené vytápění, ekonomické větrání) 
- třídění odpadů (sběrné kontejnery na chodbách školy – papír, plasty, UHT krabice 

od mléka a džusů, schránka na použité baterie a žárovky  spolupráce s EKOLAMP 
s.r.o.) 

- sběrné nádoby na bioodpad, na směsný odpad 
- péče o zeleň ve škole, ve třídách, v okolí budovy a zelená střecha na budově 
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- nákup a používání kancelářských potřeb z recyklovaných surovin 
- nákup a užívání čisticích prostředků šetrných k životnímu prostředí 
- rozumné hospodaření s papírovými ručníky a vodou 
- sběr starého papíru – spolupráce s firmou AVE sběrné suroviny a.s. - provozovna Štětí 

 
Organizace environmentální výchovy: 
Základním dokumentem ve škole je školní plán EVVO, který vychází z platných učebních 
dokumentů (zejména z příslušného ŠVP a RVP), z metodického pokynu MŠMT k zajištění 
EVVO a z analýzy specifických podmínek školy. Začlenění problematiky 
environmentálního vzdělávání, výchova a osvěty se děje především zařazením 
problematiky do jednotlivých předmětů. Snahou školy je přiblížit přírodu žákům 
v prostorách školy i mimo ni zkoumání vztahů mezi organismy, zacházení s rostlinami a 
živočichy a vytváření kladného vztahu k přírodě.   

 
2.2.2 Čtenářská gramotnost 

1. Pro všechny žáky možnost zapůjčení školní beletrie 
2. Pro žáky 4. – 9. ročníku čtenářský kroužek s převahou práce na školním časopisu 
3. Čtenářské dílny v průběhu hodin českého jazyka na obou stupních 
4. Pro děti školní družiny - stálá nabídka práce na PC v době družinové činnosti  
5. Projekty: čtení dětem v mateřské škole, Nos s Andersenem, zapojení se do aktivit 

místní knihovny 
6. V rámci mezipředmětových vztahů v hodinách výtvarné s hudební výchovy, občanské 

nauky a dějepisu 

2.2.3 Informační gramotnost 
1. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  

a. výukové materiály k dispozici on-line (AJ, NJ, ČJ, M)  
b. škola jim zajišťuje standardní ICT služby  
c. škola jim zajišťuje specifické výukové programy (realizováno v hodinách spec. 

péče a částečně i v běžných hodinách dle typu učiva)) 
d. mají možnost doučování stejně jako ostatní žáci, včetně nabídky odkazů na 

free verze výukových programů 
2. pro děti školní družiny - stálá nabídka práce na PC v době družinové činnosti  
3. pro všechny žáky - stálá  možnost práce na PC v průběhu volných hodin mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním (osvědčilo se v minulých letech) – nabídka 
školního klubu  

4. v rámci plnění ŠVP v průběhu vyučování – práce na PC, s interaktivní tabulí, s různými 
písemnými zdroji, s různými mediálními zdroji – ve spojení s mediální výchovou  
zaměřeno na kritiku zdrojů, prevenci internetové komunikace 

2.2.4 Dopravní výchova 
1. dopravní výchova – 4.  ročník – DDH Litoměřice 
2. začlenění do ŠVP v rámci předmětů v různých ročnících 
3. školní družina pořádala tradiční jízdu zručnosti opět na školním hřišti 
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2.2.5 Výchova ke zdraví je realizována nejen jako samostatný předmět na druhém stupni a 
jako součást jiných předmětů, v letošním školním roce jsme jí věnovali i samostatné aktivity: 

1. aktivity Zdravá pětka – prosinec 2017 
2. zapojení do projektů Mléko do škol, Ovoce a zelenina do škol 
3. rozvoj pohybových dovedností žáků - lekce bruslení na zimním stadionu v Roudnici 

nad Labem pro 5. – 9. ročník, lyžařský pobyt 
4. povinná plavecká výchova ve 3. a 4. ročníku 

 

3.  Personální údaje 
 
3. 1 Základní údaje o pracovnících školy  
V průběhu školního roku došlo k mnoha změnám na pracovních pozicích v rámci celé 
organizace a to na pozicích pedagogů základní školy, vedení i správních zaměstnanců. 
Na škole pracovala také školní psycholožka hrazená z projektu OPVVV Prevence školní 
neúspěšnosti na Podřipsku a z téhož projektu hrazená školní asistentka. 
 
Počet zaměstnanců k 30. 6. 2018  

 

 
 
4.  Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 
do školy 
 

Počet 1. tříd Zapsané děti Přestup Odklady PŠD Počet dětí 
v ročníku 

1 25 1 5 26 

 

Vychází  Gymnázium SOŠ SOU 

Chlapci 9. r. 11 1 6 4 

Dívky 9. r. 10 X 6 4 

Celkem 21 1 12 8 

 
Celkem vychází z 9. ročníku 21 žáků 
1 žák z 5. ročníku přechází na osmileté gymnázium do Roudnice n. L. 
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Na soukromou školu odchází 4 žáci:  
3 Podřipská soukromá škola,  
1 na Soukromou střední školu výpočetní techniky - Praha 

Nejvíce žáků bude navštěvovat Střední školu pedagogickou a hotelnictví, celkem 6 (2 žákyně 
na maturitní obor předškolní a mimoškolní pedagogika, 4 žáci na učební obor kuchař-číšník). 

2 žáci budou studovat na Střední škole obalové techniky ve Štětí, 
2 žáci odchází na VOŠ a SOŠ v Roudnici n. L. (dopravní prostředky) 

Po 1 žákovi či žákyni: 
Střední průmyslová škola na Proseku 
VOŠZ a SZŠ Alšovo nám. - aplikovaná chemie 
Průmyslová škola - informační technologie - Ústí n. L. 
SOU Litoměřice -truhlář 
ISST Mělník - strojní mechanik 
SOŠ a SOU Kladno - kuchař číšník 

Zpracovala: Mgr. Lenka Syrová - VP 
Dne 8. 6. 2018 
 
 

5.  Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 
vzdělávacími programy 
 

5.1 Počty žáků včetně počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Základní škola je úplná s 9 ročníky,  I.  stupeň tvoří 1.  – 5.  ročník,  II.  stupeň 6.  – 9.  ročník.   
V průběhu školního roku docházelo k pohybu žáků nejčastěji z důvodu stěhování. – tabulky 
jsou převzaty ze školního systému edookit: 
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5.2 Žáci učící se cizí jazyk v jednotlivých ročnících: 
Anglický jazyk: 3.  roč.  -  9. roč.  
 Nepovinný předmět: Angličtina hravě pro 2. ročník 
2. cizí jazyk: 
 Německý jazyk: 6.B., 7., 9. 
 Ruský jazyk: 6.A, 8. roč.   
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5.3 Celkové hodnocení žáků – prospěch, absence a stupeň chování 
 

 
 

 
 
5.4 Celkové hodnocení žáků – výchovná opatření 
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5.5  Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin  
Ve školním roce 2017/2018 byl na škole vzděláván jeden žák jiné národnosti. 

 
5.6  Péče o nadané žáky  
Ve školním roce 2017/2018 byli na škole vzděláváni dva žáci diagnostikováni poradnou jako 
nadaní. V hodinách jim byly poskytovány práce navíc a materiály, které více rozvíjí zejména 
schopnosti komunikace a spolupráce s kolektivem. 
Ve školním roce se tito žáci, ale nejen oni, zapojovali (i na základě vlastní nominace) do 
oborových soutěží, olympiád, samostatných projektů, soutěží. 

 
5.7 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Na podkladě odborného posudku, ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, 
SPC či lékaři), jsme pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytvářeli Individuální 
vzdělávací plán (dále IVP) – ve spolupráci výchovné poradkyně, třídního učitele a školní 
psycholožky. Výchovnou poradkyní bylo u potřebných žáků procvičováno např. zrakové 
a sluchové vnímání, hlásková a slabičná stavba slova, či čtení s porozuměním. V rámci 
reedukace byly také napravovány specifické chyby v gramatice, žáci zdokonalovali čtení a 
jazykové problémy formou hlavolamů. Byla využívána interaktivní tabule a PC učebna s 
programy vhodnými pro žáky s SPU, speciální pracovní listy, názorně – manipulační pomůcky. 
IVP či zohledňování dalších dětí se speciálními vzdělávacími potřebami sloužily ke 
kompenzaci obtíží ve vzdělávání žáků formou úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. 
Vycházeli jsme z aktuální situace dětí a jejich konkrétních možností. Mezi důležitá podpůrná 
opatření patřila podpora samostatnosti, motivace k učení (stejně jako pro každého jiného 
žáka), zohlednění pracovního tempa. V rámci specifikace požadavků byl k některým žákům 
přidělen asistent pedagoga.  
O slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáků požádali v tomto školním roce dva zákonní 
zástupci. 

 
 

6. Primární prevence rizikového chování 
 
Ve škole pracuje metodik prevence, školní psycholožka, výchovná poradkyně a asistentky 
pedagoga.  Preventivní program má zpracovaný nejen základní škola samostatně, ale je 
součástí také ŠVP, je součástí také plánu školní družiny a mateřské školy. Škola má dále 
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zpracovaný Krizový plán školy, Traumatologický plán, Plán svolávání, Školní řád, Organizační 
řád. Využívá příručku „Co dělat, když“. Spolupracujeme se speciálním pedagogickým 
centrem, pedagogicko-psychologickou poradnou,  OSPOD Roudnice nad Labem.    
 
6.1 Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole: 

5. spolupráce s rodiči - nedaří se přesvědčit rodiče, aby nepodporovali záškoláctví a 

hrubé chování žáků k zaměstnancům školy, ať pedagogickým nebo nepedagogickým 

6. ze strany  pedagogů – nejednotný postup při omlouvání absence, různá míra osobní 

tolerance k chování žáků, vzájemná skoro nulová komunikace ohledně problémového 

chování žáků a jeho nápravy, neochota si navzájem pomoci 

7. vedení školy - chybí podpora a jednotný postup při zjištění problémového chování 

žáků, vysoká tolerance k negativním jevům v chování žáků 

8. nezájem dětí - stále dochází k ničení školního majetku 

6.2 Aktivity pro rodiče a žáky zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování na škole 
1. třídní chvilky 

2. komunitní kruhy v rámci některých tříd 

3. spolupráce školní psycholožky s některými třídami – chvilky, kruhy, besedy 

4. besedy o chování a o sex. výchově se školní psycholožkou pro druhý stupeň povinně 

v rámci Výchovy ke zdraví 

5. ve škole je umístěna schránka důvěry v přízemí v šatnách,  

6. metodik prevence má tamtéž vlastní samostatnou nástěnku a stránku na webových 

stránkách školy, rovněž tak vlastní stránku a kontaktní údaje má školní psycholožka 

výchovná poradkyně  

7. škola se zapojila do programu Nenech to být  

8. škola je zapojena v projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku 

9. škola má projekt Mšené nově 2 – realizuje v něm doučování a přípravu na vyučování 

žáků, také Klub zábavné logiky 

10. škola se snažila realizovat školní parlament, který ale zanikl v průběhu roku  

11. nepodařilo se zrealizovat projekt PÉBÉČKO 

12. škola pro žáky organizuje zájmové vzdělávání formou družiny a kroužků a projekty 

zaměřené na spolupráci různých věkových skupin (Den Země). 

13. v září proběhla seznamovací třídní schůzka s třídními učiteli a rodiči ohledně školního 

řádu a pravidel školy,  rozboru kolektivů,  požadavků rodičů a jejich přání.  

14. rodičům byly nabídnuty konzultační hodiny a také kontakty na pedagogy a školní 

psycholožku, akce pro veřejnost – Začátek školního roku, Rozloučení s devátou třídou  

15. v průběhu roku se pak konaly konzultační třídní schůzky tříd, mimořádně i 

samostatné pro 1. a pro 9. ročník 

6.3 Vzdělávání pedagogů 
Bezpečné klima ve škole – 2 pedagogové 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Čas Délka 

/ h. 

Název Druh Počet 

osob 

18. 10. 2017 8 Roadshow pro školy – certifikát účastníka konference 1 

1. 11. 2017 8 2. metodická konference Klett nakladatelství 

pro vyučující a metodiky německého jazyka 

konference 1 

17. 10. 2017 8 Bezpečné klima ve škole konference 2 

9.  – 10.  10.  2017 

+ 1 den e-learning 

32 h. 

 

 

Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a 

vychovatele ŠD, ŠK 

Program 

 

 

1 

20. 10. 2017 7 Vzdělávání a práce s nadanými žáky – MŠ a 1. 

Stupeň ZŠ 

program 1 

6. 11. 2017 6 Školská legislativa pro školský poradenský 

systém 

program 1 

3. 11. -23. 3. 2018 120 Studium pro asistenty pedagoga Studium ke 

kvalifikaci 

5 

Duben- listopad 

2017 

250 

 

Funkční studium pro vedoucí pracovníky kvalifikace 

 

1 

12.  - 14.  10.  2017 16 Podzimní škola učitelů chemie program 1 

23. 10.   MŠ po novele školského zákona konference 1 

24. 10. 2017 4 Jóga s dětmi se Sítou studium ke 

kvalifikaci 

1 

14. 11. 2017 8 Řešení problému ve třídě program 3 

14. 11. 20107 6 Výuka ruštiny interaktivně kvalifikace 1 

Září 2017 až 

listopad 2018 

 

 Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství 

2. stupně 

 

kvalifikace 

 

3 

18. 9. , 20. 9.  a 12. 

10.  

16 Didaktika matematiky aneb rozvíjíme a 

podporujeme matematickou gramotnost na 2. 

st. ZŠ a víceletých gymnázií 

Prohloubení 

odborné 

kvalifikace 

1 

29.  8.  2017 

13. 11. 2017 

8 

8 

Jak vést obtížný rozhovor 

Vedení třídnické hodiny jako prevence nekázně 

ve třídě 

Program 

program 

1 

 

 
8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Zájmové vzdělávání 
 

8.1.1 Školní družina 
 
V letošním školním roce pracovala tři oddělení školní družiny, z nichž jedno bylo umístěno 
mimo hlavní budovu školy Školní 171. Vedoucí vychovatelkou do doby návratu z rodičovské 
dovolené Heleny Kejřové je Olga Marejková, dalšími vychovatelkami pak Klára 
Wasylyszynová a Michaela Novotná. Přihlášeno bylo 90 žáků. Potřebám rodičů a 
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požadavkům na bezpečnost dětí je dlouhodobě upraven provoz školní družiny a to od 6, 00 
do 17, 10 hodin (s přerušením 7, 05-11, 10 hodin), při ranní družině funguje jedno oddělení 
od 6,00 do 7,05 hodin, při odpolední družině od 11,10 do 12,00 hodin dvě oddělení, poté již 
tři, následně jsou opět kolem patnácté hodiny sloučena ve dvě a obě jsou v budově základní 
školy.  Družina nabízí kromě možnosti doplnit si přípravu do školy, samostatného psaní 
domácích úkolů i kroužky: 
 

Den Kroužek Čas Vedoucí 

Pondělí  
  

Výtvarný kroužek  13:00 - 14:00 
 

Knihovna Mšené-lázně  14:00 - 15:00   

Úterý  Dovedné ruce (1x 14 dní) 13:00 - 15:00 p. Hlinovská 

Středa Bazén (lázně) 13:00 - 15:00  M. Novotná 

Čtvrtek 
Vycházka – všechny děti 
přihlášené do ŠD 

13:00 - 15:00   

Pátek 
  

Hip - hop I. 
Keramika I. (1x za 14 dní) 

12:30 - 13:30 
P. Brixí  
O. Marejková 
  

Florbal (1x za 14 dní)  13:30 - 15:00  V. Kašík 

 
Pravidelná činnost školní družiny realizovaná formou tematických týdnů byla v průběhu 
školního roku vhodně doplňována příležitostnými akcemi a dalšími činnostmi.  
Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou. 
Příležitostné akce nejsou zahrnuty v týdenní skladbě, jsou to například besídky, karneval, 
spoluorganizace školních soutěží, vánoční a velikonoční výstavy, vystoupení pro rodiče a 
veřejnost (školní akademie apod.). 
Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále pak dle 
potřeby, kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové 
činnosti apod. 
Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími 
pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 
Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 
kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může 
být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede 
vychovatelka ŠD. 
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není 
to však povinná činnost školní družiny. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze se 
souhlasem rodičů) nebo zábavné procvičování formou didaktických her (včetně řešení 
problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, získávání 
dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti školní družiny (např. vycházky, 
poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy) 
 
Týdenní plán školní družiny 
11.10 - 13 hod.  odpočinková činnost – společenské hry, kreslení, pexeso, karty… 
13 - 14 hod.  rekreační činnost – pobyt na školním hřišti, hry s míčem, soutěže družstev 
14 - 15 hod.  zájmová činnost – výtvarná, pracovní, dramatická, hudební 
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15 - 15. 30 hod.  příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, didaktické hry 
15. 30 - 17 hod.  odpočinková činnost – omalovánky, karty, stavebnice, společenské hry 

 

Kromě vlastních akcí  družina organizovala výlety  a tyto návštěvy různých akcí sklidily u dětí 
a rodičů kladný ohlas.  
Během prázdnin se uskutečnil díky Olze Marejkové,  vedoucí vychovatelce školní družiny, 
z projektu Krajského úřadu Ústeckého kraje Volný čas 2018 letní příměstský tábor a v říjnu 
2018 byl realizován příměstský tábor v režii školy Podzimní street prázdniny. 

 
8.1.2 Školní klub 
Škola má povolen školní klub od 1.  9.  2014 s kapacitou 30 žáků.  Z provozních a 
organizačních důvodů nebyl ve školním roce 2017/2018 otevřen.  

 
8.2 Školské služby 
 

8.2.1 Školní stravování  
- počet míst u stolů: 80 

- počet jídelen – ZŠ: 1 

- počet výdejen: 2 (1 na ZŠ a 1 v MŠ) 

Projekty: Obědy pro děti, WOMEN FOR WOMEN o.p.s. 
Projekt Obědy pro děti je jedním z projektů obecně prospěšné společnosti WOMEN 

FOR WOMEN, o.p.s. Více na www.obedyprodeti.cz. 

8.2.2 Školní zájmová činnost 
V rámci organizace volného času nabízíme dětem zájmové vzdělávání  (florbal,  fotbal,  
keramiku,   spolupracujeme také s T.J. Sokol Mšené-lázně,  volejbal,  box,  chovatelský 
kroužek, čtenářský kroužek, keramika pro starší děti, angličtina pro malé i větší školáky. 
Slabším dětem bylo nabízeno doučování a příprava na vyučování v družině či se školní 
asistentkou, protože škola se od října 2016 zapojila do preventivního programu v rámci 
OPVVV jako partner v projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku, z něhož byla 
právě práce školní asistentky a školní psycholožky v letošním školním roce hrazena.   
Zároveň díky realizaci projektu Mšené nově 2 byla realizována další doučování, příprava na 
vyučování, Kroužek zábavné logiky.  
 
8.2.3 Poradenské služby školy 
Poradenské služby na škole zajišťovalo ve školním roce 2017/2018 školní poradenské 
pracoviště, které pracovalo ve složení: výchovná poradkyně, školní metodička prevence, 
školní psycholožka. Schůzky se pravidelně konaly vždy před pedagogickou radou a průběžně 
dle aktuálních potřeb. Školní psycholožka a výchovná poradkyně nabízely rovněž speciálně 
pedagogickou péči. Školní psycholožka vedla také práci asistentek pedagoga. Výchovná 
poradkyně nabízela služby kariérového poradenství – realizováno komunikací s jednotlivými  
středními školami v okolí, s okolními úřady práce, samostatnými schůzkami rodičů 
vycházejících žáků ohledně systému přijímacího řízení a kariérového poradenství. 
Toto pracoviště podporovalo spolupráci zejména s třídními učiteli ohledně přístupu 
k jednotlivým typům žáků, např. nově příchozím, opakujícím ročník, integrovaným, sociálně 
nezralým, z jiného sociálně kulturního prostředí, na péči o vzdělávání nadaných a mimořádně 
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nadaných žáků, na průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření 
předpokladů pro jeho snižování, na koordinaci spolupráce školy s orgány státní správy a 
samosprávy, které mají v kompetenci problematiku rizikového chování přesahující 
kompetence školy, na spolupráci s odbornými pracovišti poradenskými, terapeutickými, 
preventivními, krizovými apod. 
Bohužel se nevedlo vytvářet pozitivní vztahy žáků a rodičů ke škole a žáků k sobě navzájem, 
rovněž v oblasti komunikaci žák – učitel, učitel – rodič, učitel – učitel. Ani dodržovat jednotné 
vedení vůči porušováním pravidel školního řádu a vůbec společenského chování. 
 
8.3  Spolupráce školy s rodiči 
 
Ve školské radě jsou 2 zástupci volení z řad rodičů.  Ve škole se uskutečnily během školního 
roku 3 třídní schůzky zaměřené na vyhodnocení prospěchu a chování žáků.   
Uskutečnily se řádné i mimořádné třídní schůzky: schůzka pro všechny rodiče na začátku 
školního roku, schůzka rodičů budoucích prvňáčků, schůzka pro zákonné zástupce 
vycházejících žáků.  
Konzultační hodiny pedagogů pro veřejnost byly aktualizovány.  Využívány byly také osobní 
schůzky či telefonické konzultace mimo určené hodiny.  
Informace o aktivitách školy sdělujeme průběžně pomocí webu,  elektronické žákovské 
knížky edookit, vývěsky u obecního úřadu,  na nástěnce ve škole a na základě žádosti jsou 
zasílány rodičům zprávy e-mailem či SMS.  
V závěru školního roku proběhlo také veřejné Rozloučení s devátou třídou.   
Rodiče a široká veřejnost děti také podpořili ve sběru starého papíru, ale taky třeba nově ve 
sběru pet víček. 
 
8.4   Účast v soutěžích a olympiádách 
 
8.4.1 Pořádaných MŠMT 

- Matematický klokan pro 2. - 9. ročník 
 
8.4.2 Ostatní soutěže 
Soutěže v přírodních vědách  

- Jarní poznávání rostlin  
- Zimní přírodovědná soutěž  

 
8.5  Další veřejné aktivity školy 

1. účast na akcích pořádaných Obcí Mšené-lázně – Rozloučení s žáky 9.  třídy,  vítání 
občánků,  Rozsvícení vánočního stromu 

2. účast na akcích pořádaných společnosti Lázně Mšené a. s.    –  Otevření lázeňské 
sezony 

3. zapojení do aktivit TJ. Sokol Mšené-lázně    
4. Adopce na dálku – program arcidiecéze Praha 
5. Tonda obal firmy EKO-KOM pro 1. – 9. ročník 
6. Jsme sběrné místo pro osvětlovací systémy firmy EKOLAMP 

 
9.  Výsledky inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí 
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Ve školním roce nebyla na škole vedena osobní inspekční činnost ČŠI. 
 
 

10. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 
programů 
 
10.1 Mezinárodní programy 
Ve školním roce 2017/2018 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu. 
 
10.2 Rozvojové programy 
 
10.2.1 Rozvojový program na podporu výuky plavání  
Škola byla ve školním roce 2017/2018 zapojena do rozvojového programu k podpoře výuky 
plavání na 1. stupni základních škol vyhlášeného MŠMT na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 
2017 podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Cílem rozvojového programu je podpořit v rámci povinné školní docházky výuku plavání na 1. 
stupni základních škol všech zřizovatelů a zařazených do rejstříku škol a školských zařízení. 
Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu 
školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol 
prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na 
dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. 

 
11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci 
celoživotního učení 
Škola nenabízí akreditované programy dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ani jiné 
podobné programy. 

 
12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 
financovaných z cizích zdrojů 

1. Školní mléko  
2. Ovoce a zelenina do škol 
3. Čas proměn  - 2.  stupeň -  podporován MŠMT 
4. Zdravé zuby 
5. Nenech to být 
6. Projekt Obědy pro děti – jsme zapojeni od 1. 1. 2017. Projekt je jedním z projektů 

obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám 
(popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží 
vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů.  

7. Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku  
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reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000227 v rámci  EU OPVVV   

Příjemce projektu: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné 

učiliště o.p.s. 

Partneři projektu:    Město Roudnice nad Labem, Centrum D8, o.p.s. 

Zapojené školy:     ZŠ Karla Jeřábka, Roudnice nad Labem 

                                 ZŠ Jungmannova, Roudnice nad Labem 

         ZŠ a MŠ Mšené-lázně, okres Litoměřice  

 

8. Mšené nově 2 

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005409 v rámci  EU OPVVV   

Příjemce projektu: Základní škola a Mateřské škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, 

příspěvková organizace 

Číslo programu: 02 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Číslo výzvy: 02_16_022 

Název výzvy: Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v 

prioritní ose 3 OP 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní 

rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z 

mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s 

rodiči dětí a žáků. 

13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Na škole nepracuje odborová organizace, škola nespolupracuje s jinými organizacemi 
zaměstnavatelů 

 
 
14. Kontrolní činnost ostatní 

 

14.1 Kontrolní činnost ředitelky školy 

Podle předávacího protokolu předaného bývalou ředitelku školy RNDr. Mgr. A. 

Marschallovou Ing. Ivaně Šebkové, statutární zástupkyni pověřené řízením školy: 

Předány hospitační záznamy 
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14.2 Kontrolní činnost zřizovatele 

Kontrolní činnost zřizovatele ohledně pokladní hotovosti byla vždy bez připomínek,  rovněž 

tak kontrolní činnost finančního výboru Obce Mšené-lázně,  rovněž tak audit prováděný 

každoročně firmou LN - Audit,  s. r. o.  

 

14.3 Revize a kontroly jiné 

Revize a kontroly probíhají dle plánu. 

1. Kontrola KHS 

2. Kontrola BOZ 

3. Kontrola ÚP 

4. Kontrola ČSSZ 

 
14.4 Ostatní 

1. Analýza stavu organizace - na žádost RNDr. Mgr. A. Marschallové, R, ředitelky školy 

v období 1. 8. 2017 – 30. 6. 2018 – viz příloha č. 4 

2. Kontrola činnosti v rámci provedené poradenské činnosti na žádost organizace  /  

srpen 2018 -  k nahlédnutí u Ing. Ivany Šebkové, zástupce statutárního orgánu 

pověřeného řízením školy 

3. Telefonická konzultace s ČŠI ohledně ŠVP ZV (ZŠ), ŠVP PV (MŠ) a zájmového vzdělávání 

(ŠD a ŠK) – na žádost organizace  

 
15.  Výroční zpráva o vyřizování stížností,  oznámení,  podnětů 

 

Ve školním roce 2017/2018 byla / nebyla registrovaná žádná stížnost proti rozhodnutí 

ředitele školy podle správního řádu.  

Ve školním roce 2017/2018 byla registrovaná jedna oficiální stížnosti na organizaci výuky. 

Ve školním roce 2017/2018 byla / nebyla registrovaná žádost o vydání duplikátu vysvědčení. 

 

1. Výroční zpráva o vyřizování stížností,  oznámení,  podnětů 

2. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 

 

16. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 
- k nahlédnutí v kanceláři  statutárního zástupce pověřeného řízením školy 
 
Příloha č.  1 - Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
Tato příloha výroční zprávy je k nahlédnutí v kanceláři  statutárního zástupce pověřeného 
řízením školy 
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Příloha  č. 2 

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2017/2018 
 

a) Základní údaje o mateřské škole 
Mateřská škola je součástí Základní školy Mšené - lázně.  
Vedením MŠ je pověřena  učitelka  Alena  Michlová.  
Mateřská škola má 3 třídy. 
MŠ je v nové moderní prostorné budově, která je propojená spojovací chodbou s budovou 
ZŠ. Součástí budovy jsou dílny pro ZŠ a v budově je také kancelář školní psycholožky. 
Pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ mají svá zázemí jak u tříd, tak v 1. patře. 
Zřizovatelem školy je Obec Mšené-lázně. 
Stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ. Pitný režim je dodržován – v každé třídě je umožněn 
v průběhu celého dne volný příjem tekutin a každé dítě se může dle své potřeby a ze svého 
hrnku napít.  
Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno 73 dětí, z toho 6 sourozeneckých dvojic. 
1 dítě bylo zapsáno do MŠ na individuální vzdělávání a 28.11.bylo v MŠ přezkoušeno. 
  

b) Vzdělávání v mateřské škole 
Náš Školní vzdělávací program  vypracovaný  podle RVP  se jmenuje  
„ Krok za krokem celým rokem“. 
 

Hlavní rámcové cíle vzdělávání 
Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 
Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 
na své okolí 
 

Dbáme na to, aby čas prožitý v naší mateřské škole byl radostný, byl příjemnou zkušeností a 
zdrojem dobrých základů do života i vzdělávání, plný her a pohody pro všechny zúčastněné. 
V dětech probouzíme aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, 
ukázat, co všechno už samo umí, zvládne, dokáže.  
 

Třídy pracovaly podle vypracovaných třídních plánů.  
Součástí plánu je i „Minimální preventivní program“, který je zaměřen na protidrogovou 
prevenci a ochranu proti nežádoucím jevům v cítění a prožitcích dětí. 
 

Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili na environmentální výchovu, abychom více 
propojili život dětí s přírodou a seznámili děti se životem na jiných kontinentech. 
 

Děti byly rozděleny celodenně do tří tříd podle data narození. Aby byla naplněna kapacita 
tříd, byla tři nejstarší děvčata z Berušek zařazena do předškolní třídy. Na vycházky se třída 
Berušek půlila tak, že starší děti absolvovaly vycházky s předškoláky a mladší s nejmladšími 
dětmi ze Sluníček. Po obědě se předškolní děti mohly zapojit do nabízených kroužků nebo 
jim byly nabízeny činnosti dle jejich zájmu. Mladší a prostřední děti ve svých třídách 
odpočívaly na rozložených matracích.  
 

Ve třídách bylo zapsáno:   Sluníčka              -  24 dětí 
                                       Koťátka              -  24 dětí 
                                       Berušky              -  25 dětí  
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c) Přehled  pracovníků  mateřské  školy 
Ve škole pracovalo:   6 pedagogů   
                                   2 provozní zaměstnanci    

Zápis do mateřské školy 
10.května 2018  bylo při  zápisu na školní rok 2018/2019  zapsáno 22 dětí.  
Přijato bylo všech 22 dětí.   
V průběhu školního roku se odhlásilo 7 dětí z důvodu stěhování a přechodu do jiné MŠ a 
nastoupilo 5 děti mimo zápis. 
Kapacita MŠ pro další školní rok je 92 dětí a pro školní rok 2017/2018 je ještě 17 volných 
míst. 
Do první třídy ZŠ odchází 18 dětí, odklad školní docházky byl udělen třem dětem. 
 

e) Hodnocení výsledků vzdělávání 
Během celého školního roku jsme plnili obecné cíle Školního vzdělávacího programu tak, aby 
byly v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání a prolínalo se v nich všech 
pět interakčních oblastí a u dětí byly rozvíjeny klíčové kompetence. 
Školní vzdělávací program pro školní rok byl splněn.   
Vzdělávání ve třídách probíhalo dle rozpracovaných třídních plánů a vždy tak, aby byla dětem 
všech věkových skupin zajištěna prožitkovost přizpůsobená jejich schopnostem. 
V průběhu celého školního roku byl plněn „Preventivní program“, který je zaměřený na 
výchovu ke zdravému životnímu stylu a rozvoji sociálních dovedností děti a jeho plnění je 
datumově zaznamenáváno. 
 

Bylo provedeno 6 cílených hospitací a 1 hospitace předškoláků v 1. třídě.  
Dvě učitelky MŠ navštívily MŠ ve Schmiedebergu, kde si vzájemně vyměnily zkušenosti 
o předškolním vzdělávání  
Podmínky pro výchovně vzdělávací činnost byly optimální, protože nová budova poskytuje 
dětem dostatek prostoru, jak ve třídách, tak v jídelně a relaxační místnosti, která je také 
využívána k pohybovým aktivitám nebo společným setkáváním s rodiči i při návštěvě divadel. 
Součástí je velká zahrada, která se v průběhu roku dovybavila zelení – 4 vzrostlé stromy. 
 

V letošním školním roce jsme nabídli dětem čtyři zájmové kroužky – výtvarný, přírodovědný, 
hudební a pohybový, které byly určeny předškolákům. V každé třídě probíhaly logopedické 
preventivní chvilky, zaměřené na procvičení mluvidel, dechová cvičení a artikulační cvičení. 
1x za měsíc byly pro rodiče uspořádány Logohrátky zaměřené na prevenci a rozvoj řeči. 
 

Po celý školní rok děti v rámci ekologické výchovy a třídění odpadu sbíraly víčka z PET lahví, 
starý papír a další recyklovatelný materiál, který zužitkovaly při výtvarných a pracovních 
činnostech během celého roku.  
 

f)  Vzdělávání pedagogických pracovníků 
Během šk. roku se učitelky MŠ zúčastnily vzdělávacích akcí. 
 

15. 9.,  20.9., 27. 9. - Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi - Žaneta Slaninová 
26. 9. 17 – 23.1.18  - Kurz primární logopedické prevence – Lucie Znamenáčková 
26.10. – 27.10. 18  -  Osobnostně sociální rozvoj pedagogů MŠ – všichni pdg. pracovníci 
16.11.                     -  Právní předpisy v MŠ - Alena Michlová 
5.2. – 28.5.             -  Kurz primární logopedické prevence - Monika Kyzlíková 
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25.4.                       -  Povinná dokumentace a vnitřní předpisy – Alena Michlová 
11.5.                       -  Aktuální legislativní změny týkající předškolního vzdělávání – Alena   
                                   Michlová a Monika Kyzlíková  
2.7. – 3.7.               -  Čtenářská pregramotnost – metody a formy práce s dětmi v MŠ - všichni   
                                  pdg. pracovníci 

 
g)  Nadstandardní aktivity školy 
-  účast v projektu – Stop úrazům 
-  zapojení do projektu – Den laskavosti 
- od 3. 1. do 31. 1. 2018 praxe studentky 4. ročníku  pedagogické školy 
- celoroční účast v projektu – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
- účast v projektu ZŠ – Den vnitřního míru 
- Květen plný Afriky – výroba plakátu, beseda, africká pohádka, piknik a domorodá hudební   
                                     Skupina Emongo z Konga 
- projekt – Zahradní slavnost a Motýlí zahrádka 
- chemické pokusy s „deváťáky“ 
- 18.4. Den otevřených dveří 
- od 21. 5. do 8. 6. 2018 praxe tří studentek 1. a 2. Ročníku pedagogické školy – 3 týdny  
 
 
Celoroční projekt – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 
Projekt, který je realizován pod záštitou MŠMT nabízí celoroční aktivity pro předškolní děti. 
V rámci tohoto projektu se děti seznámily s pěti zvířátky, s kterými v průběhu celého roku 
rozvíjely své pohybové dovednosti a poznávaly svět. Každé dítě obdrželo sešit s úkoly, ve 
kterém mohlo pomocí samolepek sledovat své pokroky.  Na závěr projektu byly všechny děti 
odměněny omalovánkou, diplomem a medailí.  
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Zahradní slavnost 

Dne 7. 6. jsme uspořádali „1. Zahradní slavnost“, která se konala před budovou MŠ pod 
vrbičkou. Na tuto akci přišlo mnoho pozitivně naladěných rodičů, prarodičů a dětí. Mohli si 
zde prohlédnout práce svých ratolestí a zakoupit si výrobek z keramiky, levandulové sušenky, 
perníčky, obrázek nebo lapač snů. Na ochutnání byly také muffiny, ovocné špízy a bezinková 
a levandulová šťáva. Součástí slavnosti byla také možnost vyzkoušet si práci s pískovcem.  Na 
závěr oslavy na děti čekalo překvapení v podobě zmrzliny, kterou nám vyrobila přímo na 
místě p. ředitelka. 
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Kulturní akce, divadla 
15. 9.    -  přednáška – Vzpoura úrazům 
19. 9.    -  pohádka – Červená Karkulka 
10.10.   -  Cirkus Cecilka 
22.10.   -  vystoupení dětí  - Vítání občánků 
 2. 11.    - divadlo Litoměřice – O pračlovíčkovi 
 7. 11.    - výzkumný ústav Liběchov – Den vědy 
13.11.    - Den laskavosti 
14.11     - vystoupení dětí MŠ – Setkání s důchodci 
24.11.    - vystoupení dětí MŠ – rozsvěcení vánočního stromečku 
28.11.    - divadlo MaléBo – Radovánkovy čertoviny  
 3. 12.    - Vystoupení dětí MŠ – kostel Ječovice 
15.12.    -  beseda – Zdravá pětka 
  19. 1.   -  kouzelník Waldini s živými zvířátky 
  20. 2.   - divadlo MaléBo – interaktivní pořad Veselé Velikonoce 
    4. 4.   - pohádka – O čarovné vrbě 
  10. 4.   - Dopravní výchova – velké modely aut 
  20. 4.   - Africká pohádka 
  22. 4.   - vystoupení dětí MŠ – Vítání občánků 
  26. 4.   - Povídání o pejscích – ukázka výcviku, chování ke zvířatům 
  27. 4.   - návštěva Šlapanic – předškoláci – Ve vodě nežijí jen vodníci 
    3. 5.   - přednáška o Africe 
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    5. 5.   - vystoupení dětí MŠ – Zahájení lázeňské sezóny 
    9. 5.   -  Bublinkohraní 
  11. 5.   -  pohádka – Kouzelný hrneček 
  17. 5.   -  domorodá skupina Emongo  
  25.5.    -  vystoupení dětí MŠ – kostel Ječovice 
    4. 6.   -  Den vnitřního míru 
    8. 6.   -  divadlo – Námořnická pohádka 
  11.6.    - vystoupení dětí  - Besídka MŠ v KD 
  27. 6.   - návštěva obecní knihovny 
  29.6.    - vystoupení dětí MŠ – akademie ZŠ 
 
 

Odpoledne pro rodiče a děti 
10.10.  -  logohrátky  
 9. 11.  -  logohrátky 
29.11.  -  Malování na hedvábí  
14.12.  -  logohrátky 
25. 1.   -  logohrátky 
22. 3.   -  Velikonoční tvoření  
  5. 4.   -  logohrátky 
  6. 4.   -  Sportovní odpoledne 
19. 4.   -  Jarní vycházka 
24. 5.   -  Africký piknik  
31. 5.   -  logohrátky  
  7. 6.   – Zahradní slavnost 
14. 6.   -  Besídka MŠ 
29. 6.   -  Rozloučení s předškoláky 
 
 

Akce ve spolupráci s maminkami 
 
     -      schůzka s rodiči všech tříd 

-  sběr starého papíru a víček z PET lahví 
-  mikulášská nadílka v MŠ  
-  vánoční pečení 
-  informativní schůzka s rodiči nových dětí 
-  MDD –  Africké putování 
-  Soutěž pro rodinné týmy  -  O nejoriginálnější vánoční symbol  

                                                      -   O nejoriginálnější velikonoční symbol                                                
  

Další aktivity ve prospěch  rodičů a dětí 
fotografování dětí 
prodejní výstavy knih 
lampionový průvod  
vánoční nadílka 
13. 9. - 15. 11. - předplavecký výcvik – Libochovice – 20 dětí 
21. 3.   - návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 
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21. 6.   - školní výlet – ZOOpark Chomutov  
  1. 6.   -  MDD – Africké putování 
rozloučení s předškoláky formou soutěží s rodiči a nocováním v MŠ  

h) Opravy, vybavení a pomůcky 
- doplnění výtvarného materiálu 
- doplnění stavebnic a hraček pro děti 
- doplnění metodického materiálu a knih  
- celoroční sekání trávy na zahradě 
- vysázení čtyř vzrostlých stromů 

 
 

Výroční zpráva byla schválena na pedagogické radě dne 30. 9. 2018 
Učitelka pověřená vedením: Alena Michlová 
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Příloha  č. 3 

Celoroční zpráva školní družiny 2017/2018 
 
Ve školním roce 2017/2018 navštěvovalo školní družinu 90 žáků, kteří byli  rozděleni do tří  
oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1.-2. tříd, do druhého oddělení byli zařazeni 
žáci 2.-3.tříd a do třetího oddělení byli zařazeni žáci ze 4. a 5.-té třídy. Jejich činnost 
probíhala jak v hlavní budově školy tak v „Kampeličce“. 
Poplatek za školní družinu činil 100,-Kč na  měsíc a byl vybírán půlročně(říjen 500,-Kč,březen 
500,-Kč). Do školní družiny se děti přihlašovaly formou zápisních lístků. 
Po celý školní rok byla pro děti připravována široká škála činností, akcí a výletů. 
V případě pěkného počasí trávily děti co nejvíce času  v přírodě  ( pozorování změn přírody, 
stromy, rostliny, hry na sněhu, seznámení s důležitými  budovami v obci-pošta, obecní úřad, 
zdravotní středisko, knihovna, lázeňské budovy,…), na školním hřišti (míčové hry, pohybové 
hry, soutěže, štafetové závody, ping-pong….). 
Při výtvarných a pracovních činnostech děti pracovaly s různými druhy materiálů (přírodniny, 
textilie, lýko, barevná sklíčka, alobal, modelína, různé druhy papírů, vata, korálky, látky,  
keramická hlína…). Zdokonalovaly se v pracovních činnostech (stříhání, lepení, modelování, 
navlékání, šití, práce s tavnou pistolí……). 
V rámci hudební výchovy si děti zazpívaly známé lidové i populární písně. Poslouchali jsme 
též nahrávky z CD (pohádky, příběhy, dětské písně). Děti také hrály hudebně pohybové 
hry,procvičovaly formou rytmických a intonačních cvičení správné hudební návyky. 
V průběhu celého roku jsem chodili na vycházky (každý čtvrtek). Cílem bylo seznámení dětí 
s okolím školy, zajímavými místy Mšených – lázní, pozorování přírody, procvičování 
v dopravní výchově a s prvky environmentální výchovy. 
Ve školní družině v měsících říjen-červen probíhaly také zájmové kroužky. Taneční kroužek 
Hip-hopu vystoupil během roku na několika veřejných akcích (například „Zahájení lázeňské 
sezony, Mikulášská nadílka nebo Maškarní pro děti). Dále se děti mohly přihlásit do kroužků : 
„Keramika“ (O. Marejková), „Dovedné ruce“(p. Hlinovská), výtvarný kroužek ( K. 
Wasylyszynová), nebo mohly chodit do bazénu do lázní (M. Novotná). Navštěvovali jsme také 
pravidelně každé pondělí veřejnou knihovnu ve Mšeném-lázních. 
 
Již během listopadu jsme se připravovali na blížící se adventní svátky a s nimi spojené akce. 
Zejména pak výrobou tematických dekorací a různých dárkových předmětů, které jsme 
prodávali při rozsvěcení vánočního stromu v obci. S vyráběním nám přišla pomoci i 
zahradnice paní Monika Franková. Díky ní vznikly krásné adventní věnce a svícny a naučila 
děti nové pracovní postupy a techniky. 
V měsíci prosinci pořádala školní družina ve spolupráci s Obecním úřadem Mšené-lázně  
„Mikulášskou nadílku“. Program zajistila agentura „Pod Čepicí“, která děti pobavila krásnými 
písničkami a soutěžemi. Od Mikuláše dostaly děti dáreček. 
Ve stejné spolupráci  probíhal i maškarní karneval v únoru .  Program „Živá huba “  byl 
netradiční a obsahoval hodně zábavných  písniček a soutěží .  Děti si zatancovaly a 
zasoutěžily . Domů si odnesly pěkné dárečky. 
Již po šesté jsme se připojili k celorepublikové akci „Noc s Andersenem“. Zájem dětí byl 
veliký. Opět jsme využili ochoty starších dětí a p. uč. Jiřiny Stránské, kteří připravili pro děti 
soutěžní trasu na pohádková témata. Hlavně se však během našeho večera hodně četlo. Jako 
odměny za soutěže si odnesly zajímavé knížky a další dárečky. 
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1. června  se uskutečnila jízda zručnosti a zároveň oslava Dne dětí. Děti si přivezly vlastní kola 
a cyklistické helmy. Soutěž se skládala z dopravního testu, zdravovědy a jízdy na kole. Při 
jízdě na kole děti musely zvládnout 5 stanovišť různé obtížnosti. Odpoledne na kolech si pak 
užili všichni, kdy si mimo soutěž mohli trasu projíždět. Vyhodnoceni byli 3 vítězové z každé 
třídy. 
Den dětí jsme oslavili tanečním a soutěžním odpolednem s taneční skupinou Hip-hopu. 
Během celého školního roku jsme hráli hry zaměřené na rozvoj slovní zásoby, pozornosti, 
paměti a smyslů. Četli jsme z encyklopedií, dětských knih a časopisů. Děti se naučily spoustu 
nových her, jak na hřišti, tak ve třídě. Učily se základní dopravní značky a také jsme si povídali 
o správném chování v dopravních prostředcích, na zastávkách autobusů a v prostorách školy. 
Po celý školní rok byly děti vedeny ke správnému chování ve školní družině, v jídelně a 
ostatních prostorách školy. Byly vedeny k udržování pořádku ve třídě a podílely se na 
výzdobě třídy a školy. 
                                                                                                                                 
 
 
 
Dne 29. 8. 2018,  zpracovala: Olga Marejková 
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Příloha č. 4 
Aktivity základní školy ve školním roce 2017/2018 
 
Vysvědčení 
Dne 29. 6. 2018 první vyučovací hodinu (7,25 - 8,10 hodin) proběhne 
předávání vysvědčení.  
Pro devátou třídu se koná od 8,00 hodin na místním obecním úřadě. 
 

29.06.2018 
7:25 – 8:10 

Třídní výlet 11.06.2018 
7:25 – 14:45 

Dopravní hřiště Litoměřice (4. třída) 28.06.2018 
7:25 – 13:30 

iQ Landia 
Návštěva vědeckého centra iQ Landia Liberec. V programu jsou i laborky 
pro žáky. 

21.06.2018 
7:00 – 16:00 

Trilopark 
Průběh programu je velmi akční a dynamický; a jak jsme si již mnohokrát 
ověřili, pro děti všech věkových kategorií (od školky až po druhý stupeň) 
velmi atraktivní a motivační. 
Žáci si každý vytvoří a na konci odnesou odlitek vyhynulého živočicha 
(disponujeme největší kolekcí vlastnoručně nasnímaných forem na území 
republiky). 
Žáci odkryjí třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů 
si vyslechnou poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve 
skutečnosti a jak se praxe liš… 

08.06.2018 
10:25 – 11:10 
08.06.2018 
9:30 – 10:25 

 Botanicus 01.06.2018 
7:25 – 14:30 

Inner Peace Day – Den vnitřního míru je mezinárodní projekt umožňující 
mladým lidem uvědomit si hodnoty míru, vzájemnosti a přátelství mezi 
lidmi i národy, skutečně zažít vnitřní mír a sounáležitost pomocí 
teambuildingových her a meditace. Zúčastnění studenti i jejich učitelé také 
často velmi pozitivně hodnotí zlepšení pozornosti a paměti. 

04.06.2018 – 
05. 06. 2018 
 

Rybářská soutěž ve Šlapanicích 
Deset reprezentantů školy bude soutěžit za naši ZŠ Mšené-lázně s žáky ZŠ 
Zlonice a ZŠ Kmetiněves. Občerstvení zajištěno. 

13.06.2018 
7:25 – 13:00 

Fotografování 9. třída (tablo) 25.05.2018 
7:25 – 10:20 

Bovýsek 25.04.2018 
9:00 – 10:00 

Rybáři Šlapánice (1. třída) 27.04.2018 
7:25 – 10:30 

Exkurze Terezín 11.05.2018 
7:00 – 15:00 

Školní akademie 26.06.2018 
16:30 – 18:00 

Přijímačky na SŠ 12.04.2018 
Celý den 
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Přijímací zkoušky na SŠ 16.04.2018 
Celý den 

Zápis do 1. třídy 17.04.2018 
13:00 – 17:00 

Veletrh vědy 2018 
Veletrh vědy je největší akcí, na které popularizují a představují výsledky 
vědy a výzkumu vědecko-výzkumná pracoviště, vzdělávací instituce i 
inovační firmy. 

07.06.2018 
8:25 – 13:30 

Branný den 27.06.2018 
Celý den 

Divadlo 12.04.2018 
7:45 – 10:00 

Škola v přírodě 11.06.2018 –
 15.06.2018 

Den Země 20.04.2018 
7:25 – 12:05 

Testování ČŠI PISA 04.04.2018 
11:20 – 13:00 

Matematická Pythagoriáda 05.04.2018 
9:30 – 11:10 

Listování - scénické čtení 2. stupeň 
Straka v říši entropie pro 2.stupeň 

30.05.2018 
9:30 – 11:10 

Listování - scénické čtení 1. stupeň 
Myši patří do nebe pro 1.stupeň 

30.05.2018 
8:00 – 9:20 

Noc s Andersenem 23.03.2018 
18:00 – 22:00 

Kino 22.03.2018 
7:25 – 12:30 

Hrajeme si jako včelky (rozvoj digitální gramotnosti) 
Robotické hračky jsou jednou z atraktivních pomůcek pro rozvoj 
předškoláků a školáků. Příkladem jsou robotické včelky BeeBot, se kterými 
si děti rády hrají a mimoděk při tom rozvíjejí své schopnosti. Pohyb 
robotické včelky se ovládá – „programuje“ - po krocích směrovými tlačítky 
umístěnými na zádech hračky. Cílem většiny her je naprogramovat včelku 
tak, aby se dostala na předem určenou pozici na herním plánu sestaveném 
ze čtvercových polí.  Odměnou je dětem to, že včelky (stroje) jejich 
příkazy… 

19.04.2018 
9:30 – 10:15 
19.04.2018 
8:25 – 9:10 

Trilopark 
Průběh programu je velmi akční a dynamický; a jak jsme si již mnohokrát 
ověřili, pro děti všech věkových kategorií (od školky až po druhý stupeň) 
velmi atraktivní a motivační. 
Žáci si každý vytvoří a na konci odnesou odlitek vyhynulého živočicha 
(disponujeme největší kolekcí vlastnoručně nasnímaných forem na území 
republiky). 
Žáci odkryjí třímetrovou dinosauří kostru a od jednoho z odborných lektorů 
si vyslechnou poutavé povídání, jak sbírání zkamenělin probíhá ve 
skutečnosti a jak se praxe liš… 

08.06.2018 
8:25 – 9:30 



 

VZ 2017-2018 Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace  

32 

Sportovní den pro 8. a 9. třídu 13.06.2018 
7:00 – 13:30 

Sportovní den 06.04.2018 
16:00 – 18:00 

Zápis do 1. třídy 17.04.2018 
13:00 – 17:00 

Jarní jarmark 28.03.2018 
12:00 – 16:00 

Dopravní hřiště 19.03.2018 
7:25 – 13:00 

Výstava MUMIE 14.03.2018 
7:25 – 16:11 

Ozdravný pobyt 2018 05.03.2018 
7:00 –
 09.03.2018 
13:00 

Olympijské studio 23.02.2018 
9:30 – 11:10 

Vědecká show za vysvědčení :) 01.02.2018 
8:25 – 9:10 

Hodina moderní chemie - životní prostředí 05.02.2018 
9:30 – 10:10 

Hodina moderní chemie - životní prostředí 05.02.2018 
10:25 – 11:05 

Hodina moderní chemie - životní prostředí 05.02.2018 
8:25 – 9:10 

Seminář - supervize ve školství 23.01.2018 
15:00 – 18:00 

Bruslení 
 

24.01.2018 
7:25 – 10:00 
17.01.2018 
7:25 – 10:00 
10.01.2018 
7:25 – 10:00 

Vánoční besídky 22.12.2017 
9:30 – 10:15 

Zpívání na schodech 22.12.2017 
10:25 – 11:30 

Školní výlet - Pralinkárna  Praha 01.12.2017 
8:00 – 13:00 

Zdravá 5 
Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i 
mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti 
zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci 
dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami 
zdravého stravování. Zdravá 5 nabízí tři výukové programy – Školu Zdravé 5 
pro žáky 1. stupně ZŠ, Párty se Zdravou 5 pro žáky 2. stupně ZŠ a Hrátky 

13.12.2017 – 
19. 12. 2018 
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Zdravé 5 pro děti v MŠ. Metodika všech programů je konzultována s 
odborníky Státního zdravotnického ústavu 
Dopravní hřiště 22.11.2017 

Celý den 
Vánoční sportovní den 18.12.2017 

7:30 – 14:00 
Laskavec 
 

14.11.2017 
Celý den 

Ovoce do škol 
Na návštěvu za dětmi přijde maskot akce a bude si s nimi povídat o zdravé 
výživě 

18.12.2017 
Celý den 

Galerie Roudnice nad Labem 
Odjezd 9.17 h., příjezd 12.32 h., oběd děti stihnou.  V galerii je zajištěna 
výtvarná dílna k výstavě.  

22.11.2017 
9:15 – 12:35 

Den vědy 
Exkurze 
 

07.11.2017 
Celý den 

IT slot - 2. kolo 
Vědomostní soutěž pro vybrané žáky 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné 
ceny  První kolo proběhlo v listopadu a druhé kolo pak 13. prosince 2017. 
Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií 
a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je 
zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích 
(internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci 
prostřednictvím ICT a programování). Druhá část soutěžních úloh je 
věnov… 

13.12.2017 
8:00 – 9:00 

IT slot 
Vědomostní soutěž pro 8. a 9. tříd v oblasti IT o hodnotné ceny  První kolo 
8. ročníku proběhne v úterý a ve středu 21. a 22. 11. 2017 a druhé kolo pak 
13. prosince 2017. 
Cílem soutěže je prohloubit zájem žáků o studium informačních technologií 
a zároveň formovat jejich logické myšlení. První část soutěžních úloh je 
zaměřena na oblast základních vědomostí o informačních technologiích 
(internetu, hardwaru, softwaru, operačních systémech, komunikaci 
prostřednictvím ICT a programování). Druhá část… 

21.11.2017 –
 22.11.2017 

Botanický ústav Praha 
Exkurze žáků 1. - 5. třídy do Prahy do Ústavu botaniků 
Od 7,25 jsou děti ve třídě a mají třídnické hodiny 
Odjezd je v 8,00 h. od školy, návrat mezi 13,00 - 14,00 h 
Obědy jsou odhlášeny 

09.11.2017 
8:00 – 14:00 

Volba povolání 
Výjezd žáků do Litoměřic na tamní úřad práce do IPS (tj. Informační a 
poradenské středisko pro volbu a změnu povolání), více podrobností o 
události naleznete u třídní učitelky  a více informací o střediscích IPS na 
webové stránce  
https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace_z_useku_up/ips_-
_informacni_a_poradenske_stredisko 

23.11.2017 
9:15 – 13:15 
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Volba povolání 
"Škola - výstava škol a učilišť 2017" - výjezd žáků v rámci volby povolání, 
více o akci  http://www.mkz-ltm.cz/dumkultury/skola-2017-vystava-skol-a-
ucilist/ a u třídní učitelky Mgr. Lenky Syrové 

15.11.2017 
9:15 – 13:15 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

15.11.2017 
10:25 – 11:10 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

15.11.2017 
7:50 – 9:00 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

06.11.2017 
11:20 – 12:05 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

08.11.2017 
11:20 – 12:05 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

07.11.2017 
11:20 – 12:05 

Bobřík informatiky 
Soutěž v informační gramotnosti - určená žákům 5. - 9. ročníku, 
podrobnosti o soutěži získáte u Ing. J. Bížové a z webových stránek 
https://www.ibobr.cz/ 

09.11.2017 
10:15 – 11:10 

Laskavec - workshop pro děti 20. – 30. 10. 
2017 

Školní parlament 
Na 23. 10. od 13,00 hodin je svolána schůzka školního parlamentu v 
interaktivní učebně. Setkání platí pro zástupce 5. - 9. ročníku, kteří byli 
zvoleni třídou. 
Obsahem budou pravidla parlamentu, návrhy z řad žáků k organizaci školy 
a pébéčko (projekt, kam investovat určenou část školního rozpočtu - viz 
plakáty ve škole a v edookitu) 
Z řad učitelů vede školní parlament Mgr. A. Urbanová 

23.10.2017 
13:00 – 14:00 

Laskavec - projektový den 
Zapojili jsme se do akce Světový den laskavosti celoškolním projektem s 
názvem "Laskavec". Děti z celé školy si vyzkouší vykonat nezištný laskavý 
skutek - a vymyslely jich spousty:  úklid okolí školy, charitativní projekt, 
kavárnu pro seniory, pomoc útulku, program pro školku apod. Akci 
organizuje Nadace Karla Janečka a nám se podařilo být mezi prvními 
školami, a tak jsme ještě navíc kromě dobrého pocitu získali zdarma 
workshop na téma Hodnotové vzdělávání pro děti, které se budou konat v 
jiných 

13.11.2017 
Celý den 
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Den vědy a techniky pro veřejnost 
Zveme všechny zájemce z řad veřejnosti na Den vědy a techniky ve škole, 
který se koná 16. 11. 2017 od 16,00 hodin v budově školy. Žáci Vás za 
pomoci svých pedagogů provedou zajímavými zákoutími vědy a techniky - 
těšit se můžete na výrobu různých matlacích či svítících hmot, pozorování 
mikrosvěta pomocí digitálních mikroskopů, koutek s mazlíčky aj. 
Samozřejmě nebudou chybět zajímavé hry a opět Vám můžeme nabídnout 
občerstvení v naší školní kavárně. 

16.11.2017 
16:00 – 18:00 

Podzimní poznávání rostlin 12.10.2017 
11:00 – 14:30 

Sběr papíru 
Ve dnech 4. a 5. 10. se koná sběr papíru na obvyklém místě u školy a to 
vždy od 7,00 do 9,00  h 

04.10.2017 
7:00 –
 05.10.2017 
9:00 

TECHDAYS - prezentace škol a firem s technickými obory 
Dne 6. 10. 2017 se žáci 9. ročníku účastní akce v Litoměřicích k volbě 
povoální - podrobnosti se žáci dozví od třídní učitelky, podrobnosti o akci 
samotné najdete na webových stránkách: http://www.zahradacech.cz/rub-
techdays-2017 
Odjezd v 9,17 h ze Mšeného-lázní od kapličky 

06.10.2017 
9:15 – 12:50 

Národní technické muzeum 
Podrobnosti u třídních učitelů 

27.09.2017 
Celý den 

Vlastivědná vycházka do Roudnice nad Labem 
Podrobnosti u paní Voborské 

21.09.2017 
9:15 – 12:30 

Den domácích mazlíčků 26. 9. 2017 26.09.2017 
9:30 – 13:00 

"CHARLEYOVA TETA" Městské divadlo v Mostě 
V pátek 22. 9. 2017 jedeme na divadelní představení - vybíráme 200,00 Kč 
(doprava a vstupenka), první hodinu se žáci učí 
Přednostně žáci 9. a 8. ročníku, budeme opět dobírat žáky i ze 7. třídy 
Délka představení je 160 minut, pití a svačinu lze mít opět s sebou 
Návrat asi v 13,30 hodin, oběd bude ve škole po návratu zajištěn, pokud ho 
nechcete, odhlaste si ho do 20. 9. (do středy) 

22.09.2017 
8:15 – 13:30 

Vzpoura úrazům 
Program VZP / zdarma 

18.09.2017  

Co číhá na netu 
Prevenční program o internetové komunikaci pro 7. - 9. ročník, cena 40,00 
Kč za žáka 

11.09.2017 
9:30 – 10:15 

Slavnostní zahájení školního roku 04.09.2017 
Celý den 

 
 


