
Zápis z jednání školské rady ze dne 14. listopadu  2019 

 

Přítomni:  pí Edita Karlíková, Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Věra Vystrčilová, Mgr. Pavla 
Odložilová, pí Lotka Ševelová, RNDr. Martina Zakopalová 

Hosté:  Mgr. Robert Podlas 

 

1. Úvod 

Úvodní slovo pana ředitele, který svolal nově jmenované členy školské rady na její první setkání 
v novém tříletém funkčním období. Následně byla jako předsedkyně školské rady zvolena RNDr. 
Martina Zakopalová a byl schválen jednací řád ŠR. 

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2018/2019 
 
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb,§ 168 1b) školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 
Zprávu dostali členové školské rady v elektronické podobě k prostudování. K jejímu obsahu neměli 
výhrady a zpráva tak byla jednomyslně schválena. Pan ředitel okomentoval údaj o kapacitě školy, a o 
nedostatečných prostorových možnostech dalšího rozvoje školy, nedostatek kmenových tříd pro žáky 
1. stupně v případě nástupu vyššího množství žáků do I. třídy, vysoce početnou III. třídu by taktéž 
v dalším školním roce bylo vhodné rozdělit.) 
 
3. Schválení dílčích změn Školního vzdělávacího programu 
 
Školská rada schválila dílčí změny v ŠVP, a to úpravy klíčových kompetencí předmětu Zpívánky, 
úpravy v řazení učiva v předmětech Anglický jazyk a Přírodopis (výměna řad učebnic), doplněna byla 
charakteristika a obsah předmětu speciálně pedagogické péče. 
 
4. Rámec investičních akcí „Místní akční plán Otrokovicko“ 

Pan ředitel informoval školskou radu o 6 projektech, které budou zapracovány do Rámce investičních 
akcí v projektu MAP II. Projekty se zde uvádějí pro případ rozdělování financí. Dle potřebnosti pro 
školu projekty seřazeny v tabulce, všechny návrhy konzultovány se zřizovatelem. 

půdní vestavba vznik nových 2 – 3 učeben pro třídy 1. stupně a pro 
třídu zájmového vzdělávání ŠD (dnešní kapacita 50 žáků 
je nedostatečná) 

realizace hřiště pro ŠD a venkovní učebna prostor za školou, možnost výuky Př, Vv 

komplexní rekonstrukce tělocvičny podlahy, stropy, zázemí 

rozšíření sportoviště za budovou školy doskočiště, vržiště, třídráhový ovál 



komplexní rekonstrukce kotelny kotelna s vybavením v provozu již 16 let 

rekuperační systém v budově školy čištění, chlazení vzduchu,… 

 

5. Počítačová učebna 

Pan ředitel informoval školskou radu o nutnosti úprav v nové počítačové učebně – již proběhla 
výměna bezdrátových klávesnic a myší (v rámci záruky). Pro zajištění rychlejšího chodu počítačů je 
nutné investovat do SSD disků, plán výměny na začátku roku 2020). Komunikace s dodavatelskou 
firmou je složitá.  

6. Různé, diskuze 

 rozvoj a zaměření školy do budoucnosti – snaha o vyšší kvalitu vzdělávacího procesu tak, aby 
byli žáci vybaveni lépe různými kompetencemi (prozatím se ne zcela daří žákům zvládat vyšší 
náročnost) 

 situace III. třídy – 31 žáků – do dalšího školního roku rozdělení na dvě třídy, navíc se očekává 
více dětí nastupujících do I. třídy – nedostatek kmenových tříd – diskuze o prostorách DDM, 
možnost půdní vestavby (projednání na zastupitelstvu obce) 

 rostoucí počet žáků s podpůrnými opatřeními  - potřeba zajistit výchovně vzdělávací proces 
v maximální možné kvalitě, od 1. 11. 2019 ve škole pracuje nová psycholožka Mgr. Lucie 
Miškociová 

 prozatím ve školním roce 2019/2020 chybí výchovné problémy značných rozměrů (částečně 
atmosféra ve škole pozitivně ovlivněna odchodem „negativních“ vzorů a vyšší úrovní 
preventivních aktivit ve všech ročnících) 


