
Zápis z jednání školské rady ze dne 6. prosince 2022 

Přítomni:  pí Edita Karlíková, Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Lenka Hricová, Mgr. Pavla 

Odložilová, pí Petra Dědková, Mgr. Tereza Jurášková 

Hosté:  RNDr. Martina Zakopalová 

Forma:                           Prezenční 

1. Úvod 

     Přivítání členů Školské rady paní ředitelkou M. Zakopalovou. 

 

2.  Školská rada ustanovila svůj jednací řád a zvolila předsedu Školské rady. 

      Předsedou školské rady byla jednohlasně zvolena Mgr. Lenka Hricová. 

 

3. Školská rada se vyjádřila k úpravám ŠVP: 

    -   změna ŠVP proběhla v části popisu oddělení školní družiny – 3 oddělení, úprava pracovní doby, 

počet vychovatelek, zpřesnění počtu pedagogických pracovníků. Dále probíhá úprava napříč všemi 

ročníky z důvodu zařazení učiva v předmětu Informatika a zařazení digitálních kompetencí do všech 

předmětů (platnost od září 2023). 

- seznámení členů s dílčími změnami Školního vzdělávacího programu 

     Školská rada se seznámila s dílčími změnami v ŠVP, s aktualizací počtu pedagogických pracovníků 

v kapitole Charakteristika školy. 

 

4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/2022 

     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.  Mgr. Pavlína 

Odložilová vznesla dotazy k určitým bodům Výroční zprávy (viz. příloha), ty byly řádně projednány a 

poté odsouhlaseny. Dále k obsahu ŠVP neměli členové Školské rady výhrady a zpráva tak byla 

jednomyslně schválena. 

5. Školská rada schválila školní řád – dodatek č.1 – rozšíření bodu o zákazu nošení tabákových a i 

všech ostatních nikotinových výrobků do školy. 

 6. Různé, diskuze 

 - členové byli seznámeni se zvolením PNDr. Martiny Zakopalové ředitelkou školy 

- zmínění výchovných problémů v 5. ročníku (vše již dořešeno) 

- nové kroužky pro děti –Badminton, Korfbal (ukázková hodina pro první stupeň proběhne 4. ledna 

2023) 

 

Zápis provedla: Mgr. Lenka Hricová 

 



Příloha 

Projednávané body Výroční zprávy: 

- standartní DVPP  - Badminton 

- komunikační most mezi rodiči a školou prostřednictví EŽK 

- organizace klubů anglické konverzace, zapojení rodilých mluvčí 

- vzdělávání v předmětu speciálně pedagogické péče 

- téma formativního způsobu hodnocení 

- vícedenní školní výlety, zahraniční jazykové pobyty 

- 5. ročník – doporučení uskutečnit rozsáhlejší analýzu dosahovaného stavu 

 

 


