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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 školním roce 
2018/2019 jsme měli 10 tříd.  Ke škole náleží mateřská škola a školní družina, jejich výroční 
zprávy jsou vloženou přílohou tohoto dokumentu. Ke škole náleží rovněž školní jídelna. 
Rozbor hospodaření organizace je samostatnou přílohou tohoto dokumentu. 
 
1. 1 Základní údaje o škole 
 

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

Adresa školy Školní 121,  411 19  Mšené-lázně 

IČ 70698279 

Bankovní spojení 1004905389/0800 

Telefon 416815613 

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 

Statutární zástupce pověřený řízením školy: 
od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019 Ing. Ivana Šebková 
od 1. 2. 2019 Mgr. Renata Paťukova, ředitelka školy 
 
Zástupkyně ředitele: Mgr. Jana Bradáčová 
Ekonomka školy: Ing. Ivana Šebková  
Vedoucí školní jídelny: Lenka Izerová 
Vedoucí zájmového vzdělávání: Helena Kejřová 
 
Učitelka pověřená vedením MŠ:   
do 28. 2. 2019 Alena Michlová 
od 1. 3. 2019 Monika Kyzlíková 
 

Přehled hlavní činnosti 
školy  (podle zřizovací 
listiny)  

Plně organizovaná základní škola s mateřskou školou, se školní 
družinou a se školní jídelnou.  Její činnost je vymezena zákonem 
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 
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předpisů  

 
1. 2 Součásti školy 
 

součásti školy kapacita 

Mateřská škola 75 dětí 

Základní škola 300 dětí  

Školní družina 90 dětí  

Školní klub  30 dětí 

Školní jídelna ZŠ 300 dětí 

 
1. 3 Údaje o školské radě 
 

Datum konání voleb  Členové školské rady od 12. 11. 2018 

Počet členů 6 členů 
 Rostislav Lariš - zástupce zřizovatele, předseda školské rady 
 Miluše Jarošíková - zástupce zřizovatele 
 Jindřiška Habadová - zástupce rodičů 
 Šárka Brádková – zástupce rodičů 
 Mgr. Alena Urbanová - zástupce pedagogů školy 
 Mgr. Jana Bradáčová – zástupce pedagogů školy 

 

Kontakt: http://www.zsmsene.cz/skolska-rada 

 
1. 4 Materiálně technické podmínky 
 

Kmenové učebny,  
herny 

10 kmenových učeben školy,  3 učebny družiny,  1 relaxační 
místnost – školní klub,  jedna třída se učila v odborné učebně 

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

Odpočinkový areál hřiště s umělým povrchem při škole, venkovní učebna Pod vrbou 

Sportovní areál pronájem tělocvičny T.J. Sokol Mšené-lázně – v současnosti 
v rekonstrukci,    škola má možnost využívat jejich sportovní 
venkovní 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, 2  videorekordéry,  
radiomagnetofony,  přičemž oddělení školní družiny mají vlastní 
PC a televizor  
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2. Vzdělávací program školy  
 
2.1 Vzdělávací program  
1.  -  9.  ročník: 
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání  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 dle doporučení poradenských zařízení. 
 
V současné době se škola zaměřuje na přírodovědnou gramotnost,  na environmentální 
vzdělávání, čtenářskou a informační gramotnost, jazykovou gramotnost a v neposlední řadě 
prevenci rizikového chování.   
Obsah vzdělávacích oblastí a vzdělávacích oborů, které vymezuje RVP ZV, realizujeme v ŠVP 
ZV prostřednictvím povinných předmětů, volitelných dle možností školy a nepovinných 
předmětů. 
Všechna průřezová témata jsou v ŠVP v současné době realizována formou integrace jejich 
tematických okruhů do vzdělávacího obsahu jednotlivých předmětů. 
 
Koordinátoři: 
Výchovná poradkyně:  
od 1. 9. 2018 do 31. 1. 2019 Mgr. Renata Paťukova, od 1. 2. 2019 Mgr. Helena Prošková  
Kariérní poradkyně: Mgr. Renata Paťukova 
Školní psycholožka: do 31. 12. 2018 Mgr. Jana Haslingerová, pozice ukončena zánikem 
platnosti projektu, z kterého byla realizovaná 
Koordinátorka environmentální výchovy: Mgr. Alena Urbanová 
Preventistka rizikového chování: Mgr. Jana Bradáčová 
Koordinátor pro oblast mimořádných událostí: Vlastimil Kašík 
 
Ostatní: 
Metodik ICT – Mgr. Jana Bradáčová 
Správce ICT – od 1. 3. 2019 Vít Vávra 
Klub mladých čtenářů: Olga Marejková  
 
2.2 Začlenění školou upřednostňovaných oblastí do výuky 
 
2.2.1 Přírodovědná gramotnost a environmentální vzdělávání 

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

2. Pro všechny žáky - přírodovědný kroužek,  chovatelský kroužek 
3. Projekty zaměřené na přírodovědnou gramotnost – Den Země, Branně-sportovní 

den, Den mazlíčků, učení Pod vrbou (využívá i mateřská škola) 
4. Besedy s cestovatelem Tomášem Kubešem  
5. Soutěže – Poznávání rostlin organizované oblastním muzeem v Litoměřicích, 

k mezinárodnímu  dni  vody proběhla  na  škole  soutěž  „Voda  na Zemi“, Dobrota 
za dobrotu“ – sběr plodů, sběr starého papíru s vyhodnocením nejlepších sběračů, 
Šlapanický kapřík 
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6. Exkurze – k výročí ČSR na obecní výstavu v Martiněvsi, ostatní exkurze přednostně 
v rámci okresu zaměřené zejména na kulturní dění 

7. Třídění odpadu  v průběhu celého školního roku včetně spolupráce s firmou 
EKOLAMP 
 

Ekologizace provozu školy: 
- pitný režim: zajišťují pítka  
- umývárny: letos nově vybavené pákovými bateriemi a novými držáky papírových 

ručníků, výměna přispěla ke snížení spotřeby vody i snížení plýtvání ručníky 
- další 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,   sběrné nádoby na 
bioodpad, na směsný odpad 

- péče o zeleň ve škole, ve třídách, v okolí budovy a zelená střecha na budově 
- nákup a používání kancelářských potřeb z recyklovaných surovin 
- nákup a užívání čisticích prostředků šetrných k životnímu prostředí 

 
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.  

 
2.2.2 Čtenářská gramotnost 

1. Pro všechny žáky možnost zapůjčení knih z nabídky kabinetu českého jazyka, 
od července 2019 rozšířeného o nové knihy pro mladší žáky 

2. Čtenářské dílny v průběhu hodin českého jazyka  
3. Projekty:  

a. Den s knihou (celoškolní projekt pro oba stupně),  
b. Noc s Andersenem (pro první stupeň),  
c. Pasování prvňáčků na čtenáře,  
d. Kniha pro prvňáčka (sponzorský dar Obce Mšené-lázně a Obce Martiněves 

prvňáčkům),  
e. Sbíráme knihy pro … školní družinu 

4. V rámci mezipředmětových vztahů v hodinách nově kladen důraz na samostatnější 
práci se souvislým textem, ustupujeme od pracovních sešitů zaměřených jen na 
doplňování jednotlivých slov 

 
2.2.3 Informační gramotnost 

1. Pro všechny žáky - stálá  možnost práce na PC v průběhu volných hodin mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním, nabídka školního klubu  

2. V rámci výuky – práce na PC, s interaktivní tabulí, s různými písemnými zdroji, 
s různými mediálními zdroji – ve spojení s mediální výchovou  zaměřeno na kritiku 
zdrojů, prevenci nebezpečí internetové komunikace 

3. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:  
a. výukové materiály k dispozici on-line (AJ, NJ, ČJ, M)  
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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 
 
2.2.4 Dopravní výchova 

1. Dopravní výchova – 4.  ročník – DDH Litoměřice 
2. Začlenění do ŠVP v rámci předmětů v různých ročnících 
3. Dopravní výchově se žáci se svými učiteli věnovali také v rámci třídnických hodin 

v průběhu září a poté ve spolupráci s Obcí Mšené-lázně 3. 12. 2019 proběhla akce 
„Chodci“, v jejímž rámci všichni žáci školy obdrželi reflexní pásky 

 
2.2.5 Výchova ke zdraví  
Aktivity nad rámec třídnických hodin a výuky: 

1. Výživa  
a. Mléko do škol  
b. Ovoce a zelenina do škol 

2. Rozvoj pohybových dovedností žáků  
a. Bruslení na zimním stadionu v Roudnici nad Labem pro 5. – 9. ročník,  
b. Lyžařský pobyt pro 5. – 9. ročník 
c. Plavecký výcvik pro žáky 5. – 9.  ročníku 
d. Povinný plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku 
e. Branně-sportovní den 
f. McDonald's Cup 
g. Soutěže: Atletické závody, Turnaj v plážové kopané, Atletická olympiáda škol 

3. Osobnostní a sociální rozvoj  
a. Oslavy 100. výročí vzniku ČSR – projekt školy spojený s putovní výstavou 

z Obce Mšené-lázně a s expozicí v obci Martiněves 
b. Lampionový průvod 
c. Vánoční zpívání 
d. Tříkrálová sbírka 
e. Díky zapojení Obce Mšené-lázně jsou naše děti obeznámeny s projektem 

Na kole dětem 
f. Adopce na dálku – v rámci projektu Pražské farní arcidiecéze 
g. Pyžamový den 

4. Ochrana člověka za mimořádných situací a první pomoc   
a. v rámci Branně-sportovního dne,  
b. při nácviku evakuace a cvičném požárním poplachu 

 
 

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. 
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Na škole pracovala také školní psycholožka hrazená z projektu OPVVV Prevence školní 
neúspěšnosti na Podřipsku a to do 31. 12. 2018. 
 
Počet zaměstnanců základní školy k 30. 6. 2019  
 
Pracovníci  Fyzické osoby  Přepočtení pracovníci  

pedagogičtí pracovníci celkem 27 20,586 

z toho:     učitelé  16 13,919 

                 vychovatelky  4 3,167 

                 asistentky pedagoga  7 3,500 

nepedagogičtí  5 4,300 

celkem  56 24,886 

 
3. 2 Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace) k 30. 6. 2019 
 
Pedagogičtí 
pracovníci  

Všichni pedagogičtí 
pracovníci 

S odbornou 
kvalifikací  

Bez odborné 
kvalifikace  

Z toho: učitelé  16 10 6 

vychovatelky  4 3 1 

asistentky pedagoga  7 7 0 

CELKEM 27 20 7 

 

3.3 Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019 
 do 30 let  31 – 40 let  41 – 50 let  51 – 60 let  61 – a více  

počet (fyz. 

osoby)  

3 4 8 8 2 

z toho žen  3 3 8 7 1 

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

Počet 1. tříd Zapisované u 
zápisu 

Zapsané děti Přestup Odklady PŠD Počet dětí 
v ročníku 

1 28 19 0 9 19 

 

Vychází  Gymnázium SOŠ SOU 

Chlapci 9. r. 6 x 5 1 

Dívky 9. r. 3 x 2 1 

Chlapci 8. r. 2 x x 2 

Dívky 8. r. 0 x x x 

Celkem 11 x 7 4 

 
Celkem vychází z 9. ročníku 9 žáků a dva žáci z osmého ročníku získali základy vzdělání po 
splnění 9 let školní docházky a do devátého ročníku nenastoupí. 
Zpracovala: Mgr. Helena Prošková, výchovná poradkyně 
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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: 

 
 



Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 2018/2019 
1

0 

 

 
5.2 Žáci učící se cizí jazyk v jednotlivých ročnících: 
Anglický jazyk: 3.  roč.  -  9. roč.  
 Nepovinný předmět: Angličtina hravě pro 2. ročník 
Další cizí jazyk: 
 Německý jazyk: 6., 7.B, 8. 
 Ruský jazyk: 7.A, 9. roč.   
 
 
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 2018/2019 byl na škole vzděláván jeden žák jiné národnosti. 

 
5.6  Péče o nadané žáky  
Ve školním roce 2018/2019 byli na škole vzděláváni dva žáci poradnou vedení jako 
mimořádně nadaní. V hodinách jim byly poskytovány práce navíc a materiály, které více 
rozvíjí zejména schopnosti komunikace a spolupráce s kolektivem. Na základě žádosti 
zákonného zástupce a Vyhlášky č. 73/2005 Sb.,  o vzdělávání dětí, žáků a studentů se 
speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných v platném 
znění § 14 Přeřazení do vyššího ročníku jeden žák přestoupil do vyššího ročníku po řádně 
vykonaných zkouškách. 
 
5.7 Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC či lékaři), jsme pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami vytvářeli Individuální vzdělávací plán (dále IVP) Toto IVP, 
zohledňování specifik v učení a chování a zejména práce s asistentkami pedagoga sloužilo ke 
kompenzování obtíží žáků ve vzdělávání. O slovní hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
požádali v tomto školním roce dva zákonní zástupci. 

 
 

6. Primární prevence rizikového chování 
 
Ve škole pracovaly ve školním roce 2018/2019 metodička prevence, školní psycholožka, 
výchovná poradkyně, kariérní poradkyně a asistentky pedagoga.  Preventivní program má 
škola zpracovaný samostatně, prolíná se s ŠVP, s plánem školní družiny, mateřské školy. 
Škola v letošním roce inovovala 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. Využívá podpory PČR. Realizujeme se v projektu Prevence školní neúspěšnosti na 
Podřipsku.  
 
6.1 Rezervy při prevenci a řešení rizikového chování na škole: 

1. V letošním školním roce jsme opakovaně řešili podporované záškoláctví ve 2. ročníku 
ve spolupráci s PČR a OSPOD Roudnice nad Labem, v 7. ročníku jen ve spolupráci 
s OSPOD a rodiči. 
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2. Hrubé chování žáků k zaměstnancům školy se objevovalo ve zvýšené  míře u 
některých žáků 5. - 9. ročníku. Vše bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, OSPOD 
Roudnice nad Labem. Jeden případ řešila PČR. 

3. Ze strany pedagogů jsme se zabývali mírou osobní tolerance k chování žáků, nutností 
dodržovat pravidla školy v přístupu k žákům a jejich právům a povinnostem jednotně. 
Jeden případ musel být řešen s vedením školy, zřizovatelem, zákonnými zástupci 
žáků, ČŠI a PČR. 

4. Vedení školy: Přestože ve školním roce 2018/2019 roce došlo  k několika změnám ve 
vedoucích pozicích (na postu ředitelky školy, na postu učitelky pověřené vedením 
mateřské školy) podařil se zachovat jednotný postup při řešení problémů. 
 

6.2 Aktivity pro rodiče a žáky zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování na škole 
 
6.2.1 Aktivity žáky zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování na škole 

1. Třídní chvilky reagovaly na aktuální potřeby třídy 
2. Třídnické hodiny se zabývaly aktuálními problémy ve škole nebo ve více třídách 
3. Komunitní kruhy probíhaly v rámci některých tříd 
4. Ve škole je umístěna v přízemí schránka důvěry, některé třídy měly také vlastní 
5. V přízemí je umístěna nástěnka pro žáky věnovaná prevenci, rovněž na patrech jsou 

informace k prevenci,  
6. Na webových stránkách školy je část věnovaná školskému poradenskému pracovišti 
7. Škola je zapojena do programu Nenech to být  
8. Škola je zapojena do projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku 
9. V rámci školy jsou realizované různé kroužky, pro druhý stupeň v rámci zájmového 

vzdělávání funguje nově školní klub 
10. Na škole je aktivní školní parlament 
11. Besedy:  

a. Právní povědomí pro vycházející žáky s JUDr. Bohumilem Kotasem 
b. Nenech to být – přednáška o prevenci rizikového chování pro 8. – 9. ročník 
c. Problematika kyberšikany pro žáky 6. -7. ročníku - PČR 

12. Slabším dětem bylo nabízeno doučování a příprava na vyučování v družině, s 
pedagogy individuálně nebo v rámci preventivního programu v rámci OPVVV jako 
partner v projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku. 
 

6.2.2 Aktivity pro rodiče zaměřené na prevenci a řešení rizikového chování na škole 
1. Tradiční jsou třídní schůzky, konzultace i webové stránky. 
2. Pro rodiče žáků 1. třídy proběhla v září beseda s odborníkem  PaedDr. Venuší 

Mirovskou 
 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  
Studium pro ředitele škol a školských zařízení 
- ředitelka školy Mgr. Renata Paťukova absolvovala v roce 2018/2019 
- zástupce ředitele školy je absolventem tohoto studia 

 
Studium v oblasti pedagogických věd  
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Studium v oblasti pedagogických věd - Učitelství druhého stupně základní školy a 
všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy – 0 osob 
Kvalifikace učitelky MŠ - zkráceným studiem (podle [3]§ 85 školského zákona) na SŠ 
v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika – Milena Svobodová 
 

Studium pro asistenty pedagoga:  
0 osob 
 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů  
Výchovný poradce – Mgr. Helena Prošková  

 
Studium k výkonu specializovaných činností 

- koordinátor ŠVP - tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů – 

předpokládané studium Mgr. Vratislava Forstová- koordinátor ICT – škola nemá 

kvalifikovaného koordinátora ICT 

- školní koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty – škola nemá  

kvalifikovaného koordinátora EVVO 

- školní metodik prevence – studium již absolvovala Mgr. Jana Bradáčová 

 
Studium k rozšíření odborné kvalifikace:  
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

- zástupkyně ředitelky školy absolvovala Studium pro ředitele škol a školských zařízení 
absolvovala krátkodobý kurz od 9/2018-11/2018 kurz pro zástupce ředitele školy 

 
Rozšíření odborné kvalifikace pedagogických pracovníků – Mgr. Alena Urbanová dokončila 
v  srpnu 2019 a to třetí obor – přírodopis 
 
 

Název Počet hodin Organizuje 
Počet 
osob 

Klima ve třídě - prevence šikany 8 h. 
Prevence školní 
neúspěšnosti na 

Podřipsku 
2 

Novinky v práv. předpisech 8 h.  NIDV Praha 1  

Matem. gramotnost - rozvoj 
kompetencí uč. 

32 h. NIDV Praha 1 

Právní vědomí ŠD I., ŠD II. 8 h. NIDV Praha 1 

Učíme se společně - společné 
vzdělávání v pedagogické praxi II 

16 h. 
NIDV Praha 

6 

Včasná a dobrá pedagogická 
diagnostika prevence školní 
neúspěšnosti 

8 h. 
INFRA, s.r.o. 

Stařeč 
15 

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v 
matematice 

8 h. NIDV Praha 
1 
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Tvořivá geometrie 
8 h. NIDV Praha 

1 

Experimentální výtvarné techniky 
mandaly 

5 h. 
NIDV Praha 

1 

Ochrana člověka za mimořádných 
událostí 

8 h. 
NIDV Praha 

1 

Spolupráce učitele a asistenta 
pedagoga 

16 h.  
 

INFRA, s.r.o. 
Stařeč 

15 

Strategické řízení a plánování ve 
školách 

8 h. 
NIDV Praha 1 

Klima ve třídě - prevence šikany 
8 h. Prevence školní 

neúspěšnosti na 
Podřipsku 

2 

Kompetence učitele, komunikace se 
žáky a rodiči, řešení obtížných situací 

6 h. 
PaeDr. Venuše 
Mirovská, PPP 

Louny 
14 

Rozvoj řečových dovedností ve výuce 
anglického jazyka 

8 NIDV Praha 1 

Strategické řízení a plánování ve 
školách 

64 NIDV Praha 1 

Zacházení s chemickými látkami 8 h. NIDV Praha 1 

Chemické látka a BOZP 4 h. 
ENVI GROUP s.r.o. 

Tachov 
1 

Základní kurz - řešení školní šikany a 
kyberšikany I 

32 NIDV Praha 1 

Kariérní poradenství v praxi 6 EKS, z.s. Praha 1 

 

 
8.  Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

8.1 Školské služby 
 

8.1.1 Školní stravování  
- počet míst u stolů: 80 
- počet jídelen ZŠ: 1 
- počet výdejen: 1 v ZŠ, 1 v MŠ 

 
Projekty:  

1. Obědy pro děti, WOMEN FOR WOMEN o.p.s.   
2. Ovoce a zelenina do školy 
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3. Mléko do škol 
 
8.2 Školní zájmová činnost 
V rámci organizace volného času nabízíme dětem zájmové vzdělávání.  Pro mladší žáky 
funguje celotýdenně školní družina, pro starší žáky byl letos otevřen školní klub. V rámci 
něhož byly organizovány kroužky florbal,  fotbal,  chovatelský kroužek, přírodovědný 
kroužek, klub logiky – ABAKU. Spolupracujeme s T.J. Sokol Mšené-lázně (v nabídce je box, 
volejbal, fotbal …), spolupracujeme s Mgr. Ivetou Dragoňovou, která ve škole vedla kroužek 
Aktivní angličtina pro malé i větší školáky.  
 
8.2.1 Zájmové vzdělávání 
Zájmové vzdělávání tvoří školní družina a školní klub. Výroční zpráva zájmového vzdělávání je 
přílohou tohoto dokumentu 
 
8.3 Poradenské služby školy 
Poradenské služby na škole zajišťovalo ve školním roce 2018/2019 školní poradenské 
pracoviště, které pracovalo ve složení: výchovná poradkyně, školní metodička prevence, 
školní psycholožka, speciální pedagožka. 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. Poté tuto činnost převzala výchovná poradkyně. Škola nabízela služby 
rovněž kariérního 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. 
 
8.4 Spolupráce školy s rodiči 

1. Ve školské radě jsou 2 zástupci volení z řad rodičů.   
2. Ve škole se uskutečnily během školního roku  řádné i mimořádné třídní schůzky. 

Velmi ceněné jsou z dlouhodobého hlediska  schůzka pro všechny rodiče na začátku 
školního roku, samostatná schůzka rodičů budoucích prvňáčků a schůzka pro zákonné 
zástupce vycházejících žáků.  

3. Konzultační hodiny pedagogů pro veřejnost byly aktualizovány.  Využívány byly také 
osobní schůzky či telefonické konzultace mimo určené hodiny.  

4. Informace o aktivitách školy sdělujeme průběžně pomocí webu,  elektronické 
žákovské knížky edookit, na vývěsce u obecního úřadu,  na nástěnce ve škole a na 
základě žádosti jsou zasílány rodičům zprávy e-mailem či SMS.  

5. Rodiče a široká veřejnost děti pomohli ve sběru starého papíru, ve sběru pet víček, 
plodů podzimní přírody pro zvířátka. Podporovali je při Vánočním zpívání před školou, 
spolupracovali při organizaci Dne Země či exkurze po okolních vesnicích, výletech, 
velikonočním jarmarku. 

 
8.5   Účast v soutěžích a olympiádách 
 
8.5.1 Pořádaných MŠMT 

- McDonalds´Cup - minikopaná 
 
8.5.2 Ostatní soutěže 



Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 2018/2019 
1

6 

 

- Jarní poznávání rostlin  
- Zimní přírodovědná soutěž  
- ABAKU liga – 10. místo v celorepublikovém klání získal Milan Lisec 

 
8.6  Další veřejné aktivity školy 

1. Účast na akcích pořádaných Obcí Mšené-lázně – Rozloučení s žáky 9.  třídy na 
obecním úřadě,  Rozsvícení vánočního stromu, Na kole dětem 

2. Účast na akcích pořádaných společnosti Lázně Mšené a. s. –  Otevírání lázeňské 
sezony 

3. Zapojení do aktivit T.J. Sokol Mšené-lázně    
4. Adopce na dálku – program arcidiecéze Praha 
5. Jsme sběrné místo pro osvětlovací systémy firmy EKOLAMP 

 
9.  Výsledky inspekční činnosti prováděné Českou školní inspekcí 
 

Ve školním roce byla na škole provedena tato osobní inspekční činnost ČŠI na základě 
stížností: 

10. 10. 2018 / na vzdělávání žáka s IVP – výsledkem šetření bylo, že  stížnost je jen zčásti 
odůvodněná, zčásti bezdůvodná 
11. 10. 2018 / na průběh a organizaci voleb do školské rady – stížnost nebyla oprávněná, 
neboť ani předchozí ředitelka v roce do června 2018 nepodnikla kroky ke  konání řádných 
voleb do školské rady 
18. 1. 2019 na udělení výchovného opatření – zcela neodůvodněná 
31. 1. a 12. 2. 2019 na BOZ žáků – stížnost byla oprávněná pouze zčásti  

 

 

10. Údaje o zapojení školy do mezinárodních a rozvojových 
programů 
 
10.1 Mezinárodní programy 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla škola zapojena do žádného mezinárodního programu. 
 
10.2 Rozvojové programy 
 
10.2.1 Rozvojový program plavání 
Ve školním roce 2018/2019 byla škola zapojena do tohoto programu.  
Plánujeme opět zapojení pro rok 2019/2020. 
 
 

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

1. Mléko do škol 
2. Ovoce a zelenina do škol 
3. Čas proměn  - 2.  stupeň -  podporován MŠMT 
4. Nenech to být 
5. 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.  

6. Prevence školní neúspěšnosti ve školách na Podřipsku  

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  
 

7. 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. 
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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 
Kontrolní činnost probíhala dle plánu. 

 

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. 
OSSZ - říjen 2018 bez připomínek 

KHS – 6. 11. 2018 – síťka proti hmyzu ve výdejním okénku u pasantů – okamžitě napraveno 

 
15.  Výroční zpráva o vyřizování stížností,  oznámení,  podnětů 

 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla registrovaná žádná stížnost proti rozhodnutí ředitele školy podle 
správního řádu.  
Ve školním roce 2018/2019 byly registrovány stížnosti na organizaci výuky a vztah učitele k žákům. 
Všechny byly vyřešeny.  
Ve školním roce 2018/2019 byly evidována stížnost na udělení výchovného opatření. Vyřešena. 
Ve školním roce 2018/2019 byly registrovány dvě žádosti o vydání duplikátu vysvědčení, jeden 
duplikát nebyl vyzvednut bez udání důvodu. 

 

17.  Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 
Jsou k nahlédnutí v kanceláři ředitelky školy. 
 
 
 
 
Příloha č.  1 - Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
Tato příloha výroční zprávy je k nahlédnutí v kanceláři  ředitelky školy. 
 
Příloha č. 2 Výběr z aktivit školy 
 
Příloha  č. 3 
Výroční zpráva zájmového vzdělávání - školní družiny za rok 2018/2019 
 



Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 2018/2019 
1

9 

 

Příloha  č. 4 
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2018/2019 
 
Výběr z akcí školy ve školním roce 2018/2019 Rozmezí 
Branně-sportovní den 26. 06. 2019  
Beachkopaná 14. 06. 2019  
Dopravní hřiště Litoměřice 14. 06. 2019  
Výlet 6.  třída 24. 06. 2019  
Výlet 5.  třída 21. 06. 2019  
Atletika starší žáci 20. 06. 2019  
Výlet 8.  třída 21. 06. 2019  
Atletika mladší žáci 22. 05. 2019  
Výlet 4.  třídy - JUMP Aréna 19. 06. 2019  
Výlet 4.  třídy - hora Říp 18. 06. 2019  
Výlet 4.  třídy - Budyně nad Ohří 25. 06. 2019  
Výlet 7. A + 7. B třídy Ústí nad Labem 21. 06. 2019  
Fotografování tříd a dětí základní školy 11. 06. 2019  
Právní povědomí 
Beseda o právním povědomí pro 9.  ročník zdarma - vede JUDr.  B.  
Kotas 

03. 06. 2019  

Rybáři Šlapanice 03. 06. 2019  
ABAKU finále 
Dne 5.  6.  2019 se koná celorepublikové finále soutěže ABAKU, do 
kterého se nominoval Martin Lisec z naší 8.  třídy.  Budeme mu 
všichni držet palce a přejeme mu hodně úspěchů.  

05. 06. 2019  

Jízda zručnosti 
Školní družina pořádá Jízdu zručnosti.   

17. 05. 2019  

Atletika Roudnice nad Labem 14. 05. 2019  
Jarní poznávání rostlin 
Soutěž pro vybrané zájemce v Oblastním muzeu v Litoměřicích 

22. 05. 2019  

Praha 09. 05. 2019  
Plavání 06. 05. 2019  
Sběr starého papíru 25. 04. 2019  
Den Země 
Projektový den - Den Země od 7,25 - 12,05 h: 
a) v jeho rámci pro 4.  - 6.  ročník v 8,30 h přednáška T.  Kubeše, 
b) v jeho rámci pro 7.  - 9.  ročník v 10,20 h přednáška T.  Kubeše, 

24. 04. 2019  

Zápis do první tříd 08. 04. 2019  

McDonald's Cup 
Jsme zapojeni do fotbalové soutěže McDonald's Cup (https://www. 
mcdonaldscup. cz/) 
Jde o největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol.  Letos se 
koná 22.  ročník.  Ve dvou věkových kategoriích nastupuje do 
turnaje téměř 80 tisíc chlapců a děvčat ve věku 6-11 let.  

12. 04. 2019 

Divadlo Most 04. 04. 2019  
Zápis do 1.  třídy 08. 04. 2019  
Plavecký kurz pro výběr žáků.  18. 03. 2019  
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Florbal 13. 03. 2019  
Dopravní hřiště Litoměřice 21. 03. 2019  
Plavání 11. 01. 2019  
Vánoční zvyky a tradice 
SOUČÁSTÍ  je PYŽAMOVÝ DEN  

21. 12. 2018  

Bruslení 06. 02. 2019  
Dopravní výchova 
- pravidla silničního provozu  
- chování v dopravě - bezpečnost za snížené viditelnosti, pásky - akce 
Obce Mšené-lázně 
- rizika železniční a silniční dopravy 
- vztahy mezi účastníky silničního provozu vč.  zvládání agresivity 
- postup v případě dopravní nehody (tísňové volání, zajištění 
bezpečnosti) 
- promítnuto video BESIP - ve všech ročnících 

03. 12. 2018  

Florbal Roudnice nad Labem 28. 11. 2018  
Den s knihou 
Dne 16.  11.  2018 se koná celoškolní projekt Den s knihou 

16. 11. 2018  

Nenech to být 
Přednáška z projektu Prevence školní neúspěšnosti na Podřipsku pro 
8.  a 9.  ročník, která se koná v Roudnici nad Labem 

28. 11. 2018  

Lampionový průvod 02. 11. 2018  

Výstava ke 100.  výročí založení republiky 
Žáci se svými třídními učiteli navštíví výstavu v Charvatcích ke 100.  
výročí založení republiky - podrobné informace o akci získáte u Mgr.  
D.  Rychetské Nebeské nebo u svých třídních učitelů.  
Akce končí ve stejném čase, v jakém děti končit mají dle rozvrhu.  
Pro přihlášené děti je oběd zajištěn.  

31. 10. 2018  

Výchova k volbě povolání - SOŠ Roudnice nad Labem 13. 11. 2018  

Planetárium hvězdárna Teplice 06. 11. 2018  
Dopravní hřiště Litoměřice 15. 10. 2018  
TECH DAYS Litoměřice 
Okresní hospodářská komora v Litoměřicích ve spolupráci s Městem 
Litoměřice i Hospodářskou a sociální radou Litoměřicka pořádá ve 
dnech 3.  – 5. 10. 2018 již třetí ročník akce zaměřené na podporu 
technického vzdělávání TECHDAYS.  Akce proběhne opět v úzké 
spolupráci se společností Zahrada Čech s. r. o.  v areálu výstaviště v 
Litoměřicích.   
Cílem akce je:     seznámit žáky základních škol (8. -9.  tříd), středních 
škol, rodiče i širokou veřejnost s nabídkou technických oborů a 
řemesel a motivovat je tak … 

04. 10. 2018  

Environmentální výchova 
Dvouhodinová akce zaměřená na recyklaci "Ochrana životního 
prostředí - sběr papíru" Témata - - pochopení souvislostí mezi 
lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k 
prostředí - řešení problémů spojených s ochranou životního 
prostředí - přístup k přírodě a přírodnímu dědictví - ekologická 

25. 09. 2018  
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výchova - druhotné suroviny a jejich využití 

Environmentální výchova 
Dvouhodinová akce zaměřená na recyklaci "Ochrana životního 
prostředí - sběr papíru" 
Témata - 
- pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a 
vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí  
- řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí  
- přístup k přírodě a přírodnímu  dědictví  
-      ekologická výchova - druhotné suroviny a jejich využití 

26. 09. 2018  

Den mazlíčků pro školu a veřejnost 27. 09. 2018  
Sběr starého papíru 25. 09. 2018 8:00 –

 26. 09. 2018 9:00 

Přednáška o Africe Tomáše Kubeše 11. 09. 2018  
Klima třídy 07. 09. 2018  
Prevence rizikového chování - mediální výchova 
Kyberšikana, bezpečné chování na internetu 
Vliv reklamy 

05. 09. 2018  

První pomoc 
První pomoc, volání na tísňové linky, únikové cesty ve škole, hlavní 
uzávěry vody, plynu, elektřiny, rozmístění hasicích přístrojů 

06. 09. 2018  

Ochrana člověka za mimořádných událostí - osobní bezpečí, 
bezpečné chování,  
Nález nebezpečných předmětů terorismus, povodně, záplavy, 
havárie zemětřesení, sesuvy půdy, požáry, vichřice, laviny, únik 
nebezpečných látek, 

06. 09. 2018  

Prevence rizikového chování Záškoláctví, rasismus, xenofobie, 
šikana,  v rodině i mimo ni, v přírodě, návykové  látky, závislosti na 
hrách, lidech, 
Mediální výchova 
Kyberšikana, bezpečné chování na internetu 
Vliv reklamy 

05. 09. 2018  

Dopravní výchova 
Bezpečná cesta do školy, bezpečné chování v dopravě, rizikové 
chování v dopravě 

05. 09. 2018 7 

Školní řád, klasifikační řád, výchovný řád 
Pravidla bezpečného chování ve škole 
Třídní pravidla 
Etická výchova, OSV 

04. 09. 2018  
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Dopravní hřiště 4. třída 

Den Země 
 

 
 
Pasování prvňáčků na čtenáře 
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Mistrovství České republiky ve hře ABAKU   Šlapanický  kapřík 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na kole dětem 
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Atletika staršího žactva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Atletika mladšího žactva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková organizace 2018/2019 
2

5 

 

Příloha  č. 4 
Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za rok 2018/2019 
 

Příloha 

Výroční zpráva o činnosti MŠ za rok 2018/2019 
 
a) Základní údaje o mateřské škole 
Mateřská škola je součástí Základní školy Mšené-lázně.  
Vedením MŠ je od 1. 3. 2019 pověřena  učitelka  Monika Kyzlíková  
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 pro školního psychologa. 
Pedagogičtí i provozní zaměstnanci MŠ mají svá zázemí jak u tříd, tak v 1. patře, kde je 
sborovna, šatna provozních zaměstnanců a sklady výtvarného materiálu. 
Zřizovatelem školy je Obec Mšené-lázně. 
Stravování zajišťuje školní jídelna ZŠ. Pitný režim je dodržován tak, že v každé třídě je 
umožněn v průběhu celého dne volný příjem tekutin a každé dítě se může dle své potřeby 
napít.  
Na začátku školního roku 2018/2019 bylo přihlášeno 73 dětí, třída Berušek 24 dětí, třída 
Koťata 24 dětí a třída Sluníčka 25 dětí. Během roku z důvodu stěhování 3 děti odešly a 3 byly 
přijaty. Na konci školního roku zůstává počet dětí 73. 
  
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. 
 
Děti byly rozděleny celodenně do tří tříd podle data narození. V lednu 2019 přešli 2 chlapci 
ze třídy Berušek (věkem nejmladší) do třídy Sluníček, a to z důvodu vrácení 2 dětí ze ZŠ. Na 
vycházky chodily třídy odděleně, jen dva předškolní chlapci přeřazené do třídy Sluníček, 
odcházeli s předškolní třídou Berušky, kde také trávili odpolední čas. Po obědě se předškolní 
děti mohly zapojit do nabízených činností ve třídě dle jejich zájmu. Mladší a prostřední děti 
ve svých třídách odpočívaly na rozložených matracích.  
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c) Přehled  pracovníků  mateřské  školy 
Ve škole pracovalo:    6 pedagogů   
                                    2 provozní zaměstnanci    
 
d) Zápis do mateřské školy 
6. května 2019, bylo při zápisu na školní rok 2019/2020  zapsáno 24 dětí.  
Přijato bylo 20 dětí.   
Kapacita MŠ pro další školní rok je 95 dětí. 
Do první třídy ZŠ odchází 18 dětí, odklad školní docházky byl udělen 9 dětem. 
 
e) Hodnocení výsledků vzdělávání 
Během celého školního roku jsme plnili obecné cíle Školního vzdělávacího programu tak, aby 
byly v souladu s Rámcovým vzdělávacím 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. 
 
Byly provedeny 4 cílené hospitace.  
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 průběžně zvelebuje zelení. 
 
V předškolní třídě probíhala logopedická prevence pod vedením Mgr. Heleny Proškové 
(speciální pedagog ZŠ) a dále probíhala tato prevence ve třídě Sluníček a Koťat pod vedením 
log. preventistek, učitelek MŠ, Moniky Kyzlíkové a Lucií Znamenáčkové. Během roku byly pro 
rodiče uspořádány Logohrátky. MŠ navštívila několikrát PaedDr. Miluše Mirovská, která si 
připravila pro rodiče zajímavá témata objasňující problémy týkající se dětí. 
 
Po celý školní rok děti v rámci ekologické výchovy a třídění odpadu sbíraly víčka z PET lahví, 
která byla věnována konkrétní rodině potýkající se se zdravotními problémy jejich dcery.  
Sběrem víček jsme tak napomohli finančně přispět na léčbu dívky. 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 několika vzdělávacích akcí. 
- 20. 10. 2018 – p. Wasylyszynová, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 24. 10. 2018 – p. Wasylyszynová, školení Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Wasylyszynová, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
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- 20. 10. 2018 – p. Hujová, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Hujová, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
- 30. 4. 2018 – p. Hujová, školení Klady a zápory hyperaktivity u dětí od útlého věku až po 
dospělost 
- 20. 10. 2018 – p. Hodíková, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Hodíková, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
- 26. 4. 2019 – p. Hodíková, školení Dítě s odloženou školní docházkou v MŠ 
- 20. 10. 2018 – p. Znamenáčková, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Znamenáčková, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
- 19. 3. 2019 – p. Znamenáčková, školení Efektivní komunikace s dětmi 
- 22. 5. 2019 – p. Znamenáčková, školení Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze 
strany rodičů a žáků 
- 20. 10. 2018 – p. Kyzlíková, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Kyzlíková, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
- 18. 3. 2019 – p. Kyzlíková, konference MŠ v roce 2019, financování, motivace, legislativa 
- 21. 3. 2019 – p. Kyzlíková, školení Hranice a rituály ve výchově dětí 
- 22. 5. 2019 – p. Kyzlíková, školení Komunikace ve škole aneb jak odolat manipulaci ze 
strany rodičů a žáků 
- 20. 10. 2018 – p. Michlová, školení Čtenářská pregramotnost v MŠ 
- 30. 10. 2018 – p. Michlová, školení Osobnostně sociální rozvoj pedagoga v MŠ 
- 24. 4. 2019 – p. Michlová, školení Šetření stížností ve škole 
- 24. 5. 2019 – p. Michlová, školení Jak mě vidí dítě a co z toho vyplývá 
 
g)  Nadstandardní aktivity školy 
- Vystoupení předškolních dětí na Vítání občánků 
- Vystoupení dětí v KD Mšené – lázně, program pro seniory 
- Vystoupení předškolních dětí v kostele v Ječovicích 
- Poskytnutí přednášek rodinám na téma – Dětský vzdor, Příprava předškoláka, Citové pouto 
na rodiče, Podpora čtenářství, Význam řeči a mluveného slova v životě dítěte. Přednášející 
byla  PaedDr. Miluše Mirovská 
- Praxe 4 studentek SPgŠ (1., 2. a 3. ročníku) od 20. 5. – 7. 6. 2019 
- Zábavná odpoledne pro rodiče a děti, Logohrátky 
- Zapojení se do akce Den Země 
- Zahradní slavnost 
- Uspořádání setkání rodičů předškolních dětí s p. ředitelkou ZŠ Mgr. Renatou Paťukovou  
- Celoroční účast v projektu – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky 
 
 
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 a plyšovým sokolem, který má své místo 
v relaxační třídě.  
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Zahradní slavnost 

Dne 23. 5. 2019 uspořádala naše MŠ 2. ročník Zahradní slavnosti, na kterou jsme se společně 
poctivě připravovali a mohli tak odprezentovat práci dětí a učitelek. Vydařilo se nejen počasí, 
ale i návštěvnost byla vysoká. Každý příchozí byl pohoštěn výbornými koláčky a mohl si 
odnést domů výrobek nebo nějakou zdravou sladkost. Kolem celé zahrady byly vystavené 
výkresy dětí, které slavnost obohatily. Do akce se zapojily i rodiny našich dětí, kdy předvedly 
své umění v podobě výroby kamenných šperků a chovu včel. Děti mohly spatřit včely v 
proskleném domečku. 

Kulturní akce, divadla 
 
26. 9. 2018 - Divadlo Malé Bo 
8. 10. 2018 - Pohádka o Kouzelné mašince 
2. 11. 2018 – Lampiónový průvod 
16. 11. 2018 – Zdravověda 
3. 12. 2018 – Vánoční výstava 
4. 12. 2018 – Mikuláš 
17. 12. 2018 – Vánoční nadílka 
19. 12. 2018 – Vánoční příběh 
21. 1. 2019 – Pořad o ptáčcích 
6. 2. 2019 -  Doktor Prevence a neposedná Míša 
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15. 2. 2019 – Sváťovo divadlo 
7. 3. 2019 – Karneval 
13. 3. 2019 – Cecilka, cirkusové představení 
22. 3. 2019 - Dopravní výchova s přehlídkou modelů 
4. 4. 2019 - Barevná pohádka 
10. 3. 2019 - Velikonoční výstava 
12. 4. 2019 - Od vlnky ke klubíčku – interaktivní pořad 
26. 4. 2019 – Návštěva Šlapánického rybníku 
17. 5. 2019 – Indiánské příběhy 
23. 5. 2019 - Zahradní slavnost 
28. 5. 2019 - Zatoulané koťátko 
31. 5. 2019 - Den dětí – Indiáni 
3. 6. 2019 – Mokrá pohádka 
5. 6. 2019 - Besídka Koťat 
11. 6. 2019 - Výlet do Litoměřic (Sváťovo divadlo) 
13. 6. 2019 – Besídka Sluníček a Berušek 
17. 6. 2019 – Návštěva Obecní knihovny 
26. 6. 2019 – Sportovně branný den 
27. 6. 2019 – Účast na akci pro prvňáky – Pasování na čtenáře 
28. 6. 2019 – Šerpování předškoláků a rozloučení s předškoláky 
 
Zdravověda: 
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Vánoční příběh: 
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Vánoční nadílka: 
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Cecilka, cirkusové představení: 
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Indiánské příběhy: 
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Odpoledne pro rodiče a děti 
27. 9. 2018 – Jablíčkohraní 
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11. 10. 2018 – Drakiáda 
25. 10. 2018 – Výroba lampiónů 
29. 11. 2018 – Čertoviny 
6. 12. 2018 – Logohrátky 
10. 12. 2018 – Pečení cukroví s maminkami 
30. 1. 2018 – Logohrátky 
7. 2. 2019 – Sportovní odpoledne 
25. 3. 2019 – Zdravé svačinky 
15. 4. 2019 – Vycházka s úkoly 
 
 
Jablíčkohraní: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drakiáda: 
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Výroba lampiónů: 
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Zdravé svačinky: 
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Akce ve spolupráci s rodiči 
- Schůzka s rodiči všech tříd 
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- Sběr starého papíru a víček z PET lahví 
- Mikulášská nadílka 
- Vánoční nadílka 
- Informativní schůzka s rodiči nových dětí 
- Dopoledne s maminkami čtení knih 
- Soutěž rodinných týmů (Vánoční a Velikonoční symbol) 
 
 
 
 
Další aktivity ve prospěch  rodičů a dětí 
- Fotografování dětí 
- Prodejní výstavy knih 
- Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ 
- MDD  
- Výlet 
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Výlet:
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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 jabloní 
- oprava laviček 

 
 

 Výroční zpráva bude projednána na pedagogické radě dne 12. 9. 2019. 
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Celoroční zpráva školní družiny 2018 – 2019  
 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo školní družinu 90 žáků, kteří byli rozděleni do tří 

oddělení. Do prvního oddělení byli zařazeni žáci 1. ročníku, do druhého oddělení byli 

zařazeni žáci 2. a 3. ročníku a do třetího oddělení byli zařazeni žáci 4. – 5. ročníku. 

Poplatek za školní družinu činil 100,00 Kč za měsíc a byl vybírán půlročně – 500,00 Kč 

za každé pololetí. Do školní družiny se děti přihlašovaly formou zápisních lístků. 

Po celý školní rok jsme se snažily pro děti připravovat širokou škálu činností, akcí a výletů. 

V případě pěkného počasí trávily děti co nejvíce času v přírodě (pozorování změn přírody, 

stromy, rostliny, hry ve sněhu, seznámení s důležitými budovami v obci – pošta, obecní úřad, 

knihovna, lázeňské budovy), na školním hřišti (míčové hry, pohybové hry, soutěže, štafetové 

závody, ping-pong, badminton,..) 

Při výtvarných a pracovních činnostech děti pracovaly s různými druhy materiálů (přírodniny, 

textilie, lýko, barevná sklíčka, alobal, modelína, různé druhy papírů, vata, korálky, 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 

nahrávky z CD. Děti také hrály hudebně pohybové hry, procvičovaly formou rytmických 

cvičení správné hudební návyky. Během školního roku jsme také s dětmi zkoušeli nacvičit pár 

pohádkových příběhů (v rámci dramatické výchovy), například O Budulínkovi, O veliké 

řepě,.. 

V průběhu celého školního roku jsme chodili na vycházky (každý pátek). Cílem bylo 

seznámení dětí s okolím školy, zajímavými místy Mšených-lázní, pozorování přírody, 

procvičování v dopravní výchově a prvky environmentální výchovy. Na vycházkách nebo 

ve školní družině si také děti během školního roku opakovaly základy zdravovědy (první 

pomoc, důležitá telefonní čísla, ošetření drobných zranění). V komunitním kruhu jsme 

besedovali na téma – o plýtvání peněz, energií, potravinami, smyslu třídění odpadu, 

o návykových látkách, nebezpečí, která nás mohou potkat, správné chování ke kamarádům. 

Od října do června probíhaly zájmové kroužky keramiky a sportovních her. Každou středu 

jsme navštěvovali místní knihovnu (četba z knihy, vzdělávací hry). 

V říjnu jsme uspořádali výlet do Ploskovic, kde byla pro děti připravena trasa s úkoly 

s pohádkovou tématikou. Akce nesla název „Země snů“. 

V prosinci pořádala ŠD ve spolupráci s Obecním úřadem Mšené-lázně „Mikulášskou 

nadílku“. Program zajistila agentura „Živá huba“, která děti pobavila krásnými písničkami 

a soutěžemi. Na závěr přišel Mikuláš s anděly a čerty. Děti zazpívaly písničku do mikrofonu 

a dostaly dárečky. Na výzdobě kulturního domu se podílely děti ze školní družiny. 

V prosinci také děti vyrobily spoustu výrobků na prodej při Rozsvěcení stromu (andílci, 

zvonečky, sněhuláci, ozdoby, přáníčka, svícny, vánoční dekorace). 

V únoru školní družina uspořádala ve spolupráci s Obecním úřadem Mšené-lázně maškarní 

karneval. Program zajistila opět agentura „Živá huba“. Kulturní dům vyzdobily děti ŠD. Celý 

večer děti zpívaly, tančily a soutěžily. Dostaly pěkné dárečky. 

29. března jsme se již po několikáté připojili k celorepublikové akci „Noc s Andersenem“. 

Letos jsme se zúčastnili sázení stromu „Pohádkovník“, navštívili jsme místní knihovnu, 

soutěžili na pohádkové téma, četli, vyráběli záložku do knihy a na závěr jsme si zatančili. Děti 

si domů odnesly krásné dárečky a knížky. 

17. dubna uspořádala školní družina Velikonoční jarmark. Děti vyrobily spoustu krásných 

velikonočních výrobků, které potěšily nejen jejich blízké. 

24. dubna jsme uspořádali výlet do Zelčína, kde se děti seznámily s domácími zvířaty. 

Dozvěděly se, čím se živí, kolik let se dožívají, jak se rozmnožují... Mohly si je i pohladit a na 

závěr se svezly na koni. 
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17. května se uskutečnila jízda zručnosti. 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. 

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 se základní dopravní značky a formou her si 

osvojovaly správné návyky chování v dopravních situacích a prostředcích. 

Po celý školní rok se děti podílely na výzdobě školy a tříd. Byly vedeny k pořádku ve třídách 

a prostorách školy. 

V tomto školním roce byl na naší základní škole otevřen školní klub. Bylo zapsáno 26 žáků 

z 2. stupně ZŠ. V rámci školního klubu žáci navštěvovali spoustu zájmových kroužků. Měli 

možnost si vypracovat domácí úkoly, vzdělávat se pomocí encyklopedií, číst zajímavé knihy. 

Žáci ve školním klubu spolupracovali s dětmi ze školní družiny (výzdoba školy, vánoční 

výrobky, velikonoční výrobky, míčové hry na hřišti, organizování různých akcí). 

V době letních prázdnin (15. – 19. 7.) pořádala ŠD pro děti Příměstský tábor. Přihlásilo se 13 

dětí. V pondělí 15. 7. jsme uspořádali turnaj v badmintonu a ještě jsme si zasoutěžili na 

školním hřišti při štafetových závodech. Po obědě jsme navštívili místní knihovnu, kde pro 

děti paní Hujová připravila vědomostní soutěže a nechyběla ani četba z knih. V úterý 16. 7. 

jsme dopoledne ve družině vyráběli rámeček na foto a obrázek na zavěšení z přírodního 

materiálu. Odpoledne jsme strávili v přírodě, kde si děti postavily lesní domečky. Ve středu 

17. 7. jsme podnikli celodenní výlet na Peruc, kde jsme navštívili muzeum, Oldřichův dub a 

Boženčinu studánku. Ve čtvrtek 18. 7. jsme se vydali do Vědomic za domácími zvířaty. Děti 

se dozvěděly spoustu zajímavostí a zkusily si nakrmit některá zvířata a vyhřebelcovat koně. 

Dozvěděly se, jak se vyrábí sýr a máslo. Odpoledne jsme strávili na školním hřišti, kde jsme 

hráli míčové hry. V pátek 19. 7. jsme navštívili kino na Peruci. Děti potěšila pohádka „Jak 

vycvičit draka 3“. Po obědě jsme ještě pro děti přichystali zmrzlinový pohár. Odpoledne si 

děti vyrobily krásná trička (foukacími fixami). Celý týden nám počasí přálo a nálada byla 

výborná. 

 

Dne 26. 8. 2019 

Helena Kejřová 

Vedoucí vychovatelka ŠD  

 

 


