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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 23. 10. 2013 

Přítomní členové rady: pí Marie Brezíková 

    pí Dana Zelenková 

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Mgr. Richard Spiegl 

    Ing. Tereza Kovalská 

Nepřítomní členové rady:  pí Daniela Rovná (omluvena) 

Za vedení školy:   Mgr. Stanislav Hajný  

 

Program: 

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13 

2. Projednání a schválení doplnění Školního řádu  

3. Projednání a vyjádření k úpravám ŠVP  

4. Další 

5. Úkoly 

 

Ad. 1 Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2012/13 

Všichni členové rady v předstihu obdrželi projednávaný dokument k prostudování a 
posouzení. Výroční zpráva byla předložena ředitelem školy p. Hajným.  
Výroční zpráva byla prodiskutována zejména v bodech týkajících prevence sociálně 
patologických jevů a zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků po stránce 
organizační i finanční.  
Výroční zpráva byla schválena všemi přítomnými členy školské rady beze změny.  
 

Ad. 2 Projednání a schválení doplnění Školního řádu 

Všichni členové školské rady v předstihu obdrželi projednávaný materiál. Návrh doplnění 
Školního řádu byl přednesen ředitelem školy p. Hajným.  
 
Navrhované doplnění školního řádu v bodu: 
 g) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků … 
 4. Dozor učitelé vykonávají i ve školní budově během polední přestávky. 
 7. Při důvodném podezření na návykové látky může být žák testován za přítomnosti 
 školního metodika prevence pouze se souhlasem zákonného zástupce. 
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Doplnění školního řádu bylo prodiskutováno a všemi přítomnými členy školské rady byly 
změny školního řádu schváleny.  
 
Ad 3. Projednání a vyjádření k úpravám ŠVP  

Úpravy ŠVP, který byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 30. 8. 2013, byly 
provedeny z těchto důvodů: 

a. Změny RVP ZV platné od září 2013. 

  Všichni členové školské rady v předstihu obdrželi RVP ZV s vyznačenými změnami, 
 které byly zapracovány do ŠVP. 

b. Změny z vnitřní potřeby školy 

 Projektový den Tradice a řemesla byl nahrazen Projektovou prací Tradice a řemesla. 

c. Změny vyvolané povinnou výukou druhého cizího jazyka 

 Celková povinná hodinová dotace 6 hodin byla rozdělena v 8. a 9. ročníku pro třech 
 hodinách, což je řešeno zvláštním studijním plánem platným pro školní roky 2013/14 
 a 2014/15.  
 
Změny ŠVP byly přítomnými členy projednány a školská rada je seznámena s aktualizovaným 
ŠVP platným od 1. 9. 2013. 
 
 
Ad. 4 Další 

Paní Zelenková prostřednictvím Bubákov o.s. nabídla škole spolupráci při zorganizování 
přednášek pro žáky o kyberšikaně a bezpečnosti na sociálních sítích. Konkrétní podoba 
spolupráce bude dále řešena se školním metodikem prevence. 
 
Ad. 5 Úkoly 

žádné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: T. Kovalská 


