
Zápisz jednání školské rady ZŠ a MŠ Malšice dne 7. 11.2022 
 

Přítomni:  

Mgr. Hana Dolejší 

Radka Mrzenová Dis. 

Marcela Trsková 

Ing. Ida Černá 

Bc. Lenka Hejná 

Emil Kubašák 

 

Host: 

Iveta Brunová – VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

 

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. Byla přizvána paní Iveta Brunová, aby se mohla vyjádřit k výtkám ze strany některých 

rodičů na třídních schůzkách ke kvalitě stravování ve školní jídelně a abychom se společně 

pokusili nalézt možnosti změn, které by mohly vést k větší všeobecné spokojenosti. 

 

Paní Brunová uvedla: 

- Vedení školy spolu s vedoucí jídelny reagovali na podněty z třídních schůzek ihned – 

vedoucí sepsala článek o povinnostech a práci ve školní jídelně a toto bylo zveřejněno 

na webových stránkách školy 

- Nikdo z rodičů nekontaktoval vedoucí jídelny – ta ráda všem cokoliv vysvětlí 

- Při tvorbě jídelníčků je vázána spotřebním košem, finančním limitem 

- Při vaření používá základní suroviny, nikoliv polotovary, nepoužívá dochucovadla 

- školní jídelna je zapsána v projektu „Skutečně zdravá škola“ – kde jsme jako škola 

považováni za velmi aktivní školu 

- za kvalitou práce své a svých kolegů „si stojí“ 

- stravou se pravidelně zabývá i celé vedení na pondělních poradách vedení 

- vedoucí se zamýšlí i nad tím, proč prvňáci nejí tak, tak jedli v MŠ 

- může to být jiným rozložením stravy (někdy i nepřiměřené svačiny od rodičů) a malý 

interval od svačiny (v 9,25) do oběda (v 11,20) 

- řešení – zkusíme požádat třídní učitelky z 1. ročníků, aby děti svačily po první 

vyučovací hodině (v 8,30) 

- vedoucí se domluvila s vedením školy a na této schůzi přednesla, že stávající páteční 

menu (rybu a luštěniny v jednom dnu) bude rozdělena (od ledna) 

- stravování je možnost, ne povinnost – přesto podněty z řad veřejnosti ráda přijme 
 

Společně jsme se shodli na několika dílčích úpravách při tvorbě jídelníčku a snížení objemu 

nedojedených obědů: 

- Iveta Brunová bude pracovat s dětmi na vzniku jídelníčku – pravděpodobně 2 zástupci z 

každé třídy z druhého stupně (od ledna) 

- Zkusíme oslovit širší veřejnost – Ing. Ida Černá napíše článek do Zpravodaje městyse – i 

informovat o možnosti „degustační porce“ 

 



4. Mgr. Hana Dolejší informovala ŠR o „odloučeném vyučování“. Po zkušební době bude 

vyhodnoceno a v případě, že se osvědčí, bude zařazeno do školního řádu. 

 

 

5. Kontrola plnění projednaných bodů z minulého zasedání: 

- Konzultace formou tripartity bude primárně řešena s třídním učitelem a teprve 

následně v případě dětí s výukovými problémy s učiteli daných předmětů. 

 

6. Diskuse 

- Mgr. Hana Dolejší: příprava žáků 9.tříd na přijímací zkoušky na SŠ formou přípravných  

   kurzů na ZŠ: bude zjištěn zájem  

- Ing. Ida Černá se zeptala, jaká je vize školy ohledně metod vzdělávání (moderní  

  výukové metody podporující samostatnou práci, hledání a třídění informací x klasické  

   metody (výklad, „přečti si v učebnici str. xx“). Mgr. Hana Dolejší odpověděla, že paní  

   ředitelka podporuje školení moderních metod a zejména na prvním stupni je už takto  

   učeno.  

 

- Marcela Trsková jako zástupkyně MŠ uvedla, že je potřeba vést děti z domova k větší  

  samostatnosti. Dítě před nástupem do ZŠ by si mělo umět např. sbalit batoh, mít přehled o  

  svých věcech, hlídat si své povinnosti... To, že děti tyto návyky nemají, se projevuje i  

  v prvních ročnících ZŠ (rodiče např. nepřiměřeně zasahují do domácích úkolů). Rada školy 

  navrhla možnost uspořádání školení (termínově optimálně před zápisy do MŠ a ZŠ) pro  

  zájemce z řad rodičů, které by právě pomohlo rodičům navést své děti na správné a včasné  

  předání přiměřených kompetencí a odpovědnosti svým dětem. 

 

- Emil Kubašák jako zástupce zřizovatele přislíbil, že se zřizovatelem probere možnost  

  proplacení finančních nákladů na autobusovou dopravu dětí při akcí ZŠ a MŠ v případě, že  

  by ji ve vysoké míře museli hradit rodiče.  

 

 

Zápis zpracovala: Ing. Ida Černá 

 

 

V Malšicích dne 8. 11.2022 

 

 

Příloha: prezenční listina 


