
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Malšice dne 16. 1.2023 
 

Přítomni:  

Mgr. Hana Dolejší 

Radka Mrzenová Dis. 

Marcela Trsková 

Bc. Lenka Hejná 

Emil Kubašák 

 

Host: 

Mgr. Kristina Zůbková – ředitelka ZŠ a MŠ Malšice 

 

Program:  

1. Prezence členů školské rady  (viz. příloha – prezenční listina). 

 

2. Školská rada konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů, a proto je 

usnášeníschopná. 

 

3. Mgr. K. Zůbková reagovala na podněty Ing. I. Černé 

     a) výuka pracovních činností: 

             - prostory cvičné kuchyňky jsou momentálně řešeny jednáním s obcí; současné  

               prostory nejsou zcela optimální pro výuku vaření, kapacita žáků je v tomto  

               stísněném prostoru částečně omezena  

             - učitelé Pč musí náplň výuky přizpůsobit malým prostorám a hodinové dotaci  

               předmětu   

             - probíhá reorganizace prostor školní dílny, kterou provádí Mgr. M. Černý  

               společně se žáky školy 

             - vedení školy podniká již od loňského školního roku kroky ke zkvalitnění výuky Pč 

             - organizace výuky Pč byla uzpůsobena tak, aby si žáci vždy mohli vybrat z různých  

               variant činností 

             - do budoucna vedení školy uvažuje o změnách výuky Pč v ŠVP propojením s jinými  

               vyučovacími předměty 

     b) Ranní kruhy: 

              - v letošním školním roce se všichni pedagogičtí zaměstnanci školy účastní  

                několikadenního školení podporujícího jejich dovednosti v oblasti budování 

                příznivého třídního klimatu 

              - komunitní kruhy jsou realizovány ve všech třídách minimálně jednou týdně 

              - ranní kruhy probíhají i v rámci činnosti MŠ 

     c) Sebehodnocení: 

              - už od MŠ vedou p. učitelky děti k jednoduchému sebehodnocení  

              - 1. a 2. třídy ZŠ pracují s týdenními plány – formy sebehodnocení prezentovala Mgr. 

                H. Dolejší ukázkou konkrétního plánu jednoho ze žáků 
              - na 2. stupni ZŠ se žáci učí komentovat a ohodnotit svou práci, je to však 

                dlouhodobý proces a vývojem si prochází jak žáci, tak pedagogové 

 

4. ŠR schválila 5 hlasy dodatek ke Školnímu řádu ZŠ Malšice, kterým se zřizuje ve škole 

    možnost odloučeného vyučování. Tento dodatek vchází v platnost dne 17.1.2023. 

 

5. ŠR byla informována o zavedení výuky ČJ jako druhého jazyka (pro žáky UK) na základě 

    žádosti schválené krajem v listopadu 2022. Tento předmět je zařazen v ŠVP a bude 



    u žáků UK hodnocen na vysvědčení. 

 

6. ŠR konstatovala, že vztah škola – zřizovatel je na velmi dobré úrovni. Paní ředitelka i p. 

     Dolejší poděkovaly za finanční podporu školy ze strany obce. Pan E. Kubašák informoval,  

    že zastupitelstvo obce souhlasí s další finanční podporou autobusové dopravy v případě    

    školních akcí či exkurzí. 

 

7. Mgr. H. Dolejší informovala ŠR o školních projektech zahájených v lednu 2023: 

     a) „Škola před školou“: 

                - předškoláci v období před zápisem navštíví pětkrát ZŠ, kde se seznámí se školním 

                  prostředím a prohloubí dovednosti získané v MŠ 

     b) kroužek Koumák: 

                - nadaní žáci 1. stupně ZŠ zde každý čtvrtek mohou rozvíjet svůj intelektuální a  

                  tvůrčí potenciál 

     c) tvorba jídelníčku školy: 

                - 2 vybraní třídní zástupci žáků 6. – 8. ročníku se každé pondělí schází s vedoucí  

                  školní jídelny p. I. Brunovou, seznamují se s pravidly sestavování jídelníčku a  

                  podílí se na jeho tvorbě 

                - projekt byl po dohodě s p. Brunovou navržen ŠR na minulém zasedání a měl by 

                  přispět k větší spokojenosti žáků s nabízeným jídelníčkem školní stravovny 

     d) doučování ČJ a Mat před přijímacími zkouškami pro zájemce z 9. ročníku 

 

 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Hana Dolejší 

 

 

V Malšicích dne 17.1.2023 

 

 

Příloha: prezenční listina 


