
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

31. srpna 2016 
 

PŘÍTOMNI:  
Mgr. Markéta Bajerová – zástupci rodičů 

Ing. T. Franců, Ing. Karel Kratochvíle – zástupci zřizovatele 

Mgr. Y. Zuntová, Mgr. A. Bláhová – zástupci pracovníků školy 

Mgr. Pavel Koc, Mgr. M. Trpáková, Mgr. Miroslav Janovský – hosté, vedení školy 

 

OMLUVENI: 

Bc. Ilona Vazačová - zástupci rodičů 

 

PROGRAM A ZÁVĚRY: 

1. Školní řád 

Od 1.9.2016 dojde k drobným úpravám ve znění Školního řádu ve smyslu – školní online 

pokladna, skříňky ve třídách, právo žáků obracet se na školskou radu a povinnost školské 

rady se zabývat těmito vyjádřeními a svá stanoviska odůvodnit ( č.j. JKT 504/2016). 

 

Školská rada souhlasí s těmito změnami a schvaluje školní řád v aktuálním znění 

včetně Pravidel pro hodnocení výsledků žáků. 

 

2. Školní vzdělávací program 

Od 1. září 2016 je v platnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (RVP ZV). Tato úprava je legislativním ukotvením tzv. společného 

vzdělávání a zahájením procesu nového způsobu podpory vzdělávání dětí, žáků a 

studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Upravený RVP ZV 

nabývá účinnosti 1. září 2016. Školy poskytující základní vzdělávání jsou povinny uvést 

své školní vzdělávací programy do souladu s upraveným RVP ZV nejpozději do 1. září 

2016. 

 

Školská rada souhlasí se změnami a schvaluje školní vzdělávací program 

v předloženém aktuálním znění (čj: JKT 505/2016). 

 

3. Změny v pedagogickém sboru 

Se změnami v pedagogickém kolektivu seznámil ředitel školy. 

 

Školská rada bere na vědomí. 

 

4. Prázdninové úpravy 

Se změnami, údržbou a opravami v průběhu prázdnin seznámil ředitel školy. 

 

 rozvody vody ve třídách (celá škola), kanalizace a nové WC a umývárny (1. stupeň), 

(3,13 mil. Kč bez DPH) 

 3 nově vybavené školní družiny 

 generální úklid 
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Ředitel školy seznámil školskou radu také s plánovanými investičními akcemi na 

podzim 2016 (rozpočtová změna – modernizace cvičné kuchyně, dělící zeď do výměníků, 

parkoviště, kamerový systém do vchodů) a  požadavky na rozpočet zřizovatele pro rok 

2017 (dokončení zateplení střech, výdejny MŠ, projektová dokumentace. Ředitel školy 

seznámil s dotačními tituly IROP (výtah, 2 jazykové učebny) a šablony OP VVV. 

 

Školská rada bere na vědomí a oceňuje práci ředitele školy a provozních 

zaměstnanců v době letních prázdnin. 

 

5. Informace o programu Školní program – školní online pokladna 

Ředitel školy prakticky předvedl funkcionality školní online pokladny 

 

Školská rada bere na vědomí a oceňuje zavádění moderních informačních 

technologií do každodenního života školy. 

 

6. Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2016/2017 (čj: JKT 507/2016) a 

Strategický plán činnosti školy - koncepční záměry a úkoly na období 2016 –2020 (čj: 

JKT 506/2016) 

Ředitel školy seznámil přítomné s návrhem krátkodobých i dlouhodobých koncepčních 

záměrů na období do roku 2020. Bylo projednáno a odsouhlaseno také pedagogickou 

radou dne 29.8.2016. Přítomní byli seznámeni také s plánem kontrolní a hospitační 

činnosti na školní rok 2016/2017. 

Školská rada souhlasí s předloženými koncepčními záměry do roku 2020 a oceňuje 

koncepční a řídící práci ředitele školy. 

 

7. Pokračování pokusného ověřování MŠMT ČR a NÚV „Hodina pohybu navíc“ 

V souladu s pokyny k realizaci pokusného ověřování Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR a Národního ústavu pro vzdělávání s názvem „Hodina pohybu navíc“ 

pokračuje škola s tímto ověřováním i v novém školním roce. Do pokusného ověřování 

budou zahrnuti žáci a žákyně 1.-3. ročníků školy, kteří docházejí do školní družiny a 

s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci. Pokusné ověřování 

se bude realizovat v rámci činnosti ŠD, přičemž bude zařazeno vždy pouze jedno její 

oddělení. Pokusné ověřování se řídí ustanovením § 171 školského zákona. Jeho cílem je 

ověřit pod vedením odborně vyškolených trenérů nebo učitelů tělesné výchovy metodiku 

pohybových aktivit ve ŠD. 

Školská rada souhlasí s pokusným ověřováním a oceňuje zařazení školy do projektu 

na podporu zdravého životního stylu dětí. 

 

přílohy: 

Listina přítomných 

Školní řád 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Informace rodičům o programu Školní program – školní online pokladna 

Strategický plán činnosti školy - koncepční záměry a úkoly na období 2016 –2020 

Plán výchovně vzdělávací práce pro školní rok 2016/2017 

 

Zapsala: Mgr. A. Bláhová 

Ověřila: Mgr. Markéta Bajerová, předsedkyně školské rady 


