
Zápis z jednání školské rady č. 1/2017 – 24. 10. 2017 

Přítomni: za rodiče: původní: V. Kočí 

            nově zvolení: M. Blandová, (Z. Svoboda – omluven) 

     za obec: původní: A. Krčmářová 

        nově zvolení: A. Krčmářová, P. Mudra 

    za školu: původní: T. Šašvatová, Z. Jaroňová 

         nově zvolení: T. Šašvatová, Z. Jaroňová 

Hosté: za vedení školy: M. Podolská – ředitelka školy 

 

Program: 1. Poděkování za práci členům, kterým skončilo funkční období a přivítání nových 

členů školské rady 

      2. Seznámení s jednacím řádem školské rady 

      3. Volba předsedy 

      4. Změny v ŠVP 

      5. Česká školní inspekce 

      6. Koncepce školy 

      7. Výroční zpráva školy 

      8. Projekty školy 

 

Průběh jednání: ad 1) Paní ředitelka poděkovala za práci ve školské radě odstupujícím členům a  

                přivítala nově zvolené členy. 

      ad 2) Paní ředitelka seznámila členy školské rady s jednacím řádem školské  

   rady. 

      ad 3) Proběhla volba předsedy školské rady. 

   Poměrem 4 hlasy pro, jeden se zdržel hlasování, byla zvolena jako  

   předsedkyně školské rady Monika Blandová. 

     ad 4) Paní ředitelka informovala ŠR o změnách v ŠVP k 1. 9. 2017 

   - uskutečnila se rozsáhlá aktualizace vzdělávacího oboru Zeměpis 



     v 6., 7. a 8. ročníku. Podkladem pro změnu byl nákup nových učebnic. 

   - školské radě byly nové učební osnovy zeměpisu   

     poskytnuty k nahlédnutí. 

     ad 5) Paní ředitelka seznámila ŠR s výsledky hloubkové inspekce, která  

   proběhla na škole v termínu od 6. 6. do 8. 6. 2017 

   - inspekční zprávu dostali členové ŠR k dispozici. 

    ad 6) V prosinci 2017 končí současná koncepce školy. Členové ŠR ji dostali 

   k prostudování, aby mohli podávat návrhy na novou koncepci školy. 

    ad 7) Paní ředitelka seznámila členy ŠR s výroční zprávou školy za školní rok 

   2016/2017. 

    ad 8) Paní ředitelka seznámila ŠR s projekty, ve kterých je škola zapojena. 

 

Usnesení:  

Školská rada: schválila: aktualizovanou přílohu č. 2 zřizovací listiny ŠR (seznam členů ŠR  

     je přílohou tohoto zápisu) 

     Výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 

  projednala: Inspekční zprávu ČSI z hloubkové inspekce na škole  

  vyjádřila se bez připomínek: ke změnám ŠVP 

  ukládá: prostudovat koncepci školy 2014/2017 a připomínky pro novou  

   koncepci posílat průběžně ředitelce školy 

  Všichni členové ŠR souhlasí se zveřejněním e mailových adres na stránkách 

  školy a při e mailové komunikaci.     

 

Předpokládaný termín příští schůzky ŠR: leden 2018 

 

 

Zapsala. Tamara Šašvatová         

 


