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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 13. 10. 2016 

Přítomní členové rady:  

 Mgr. Zuzana Levá 

 Ing. Tereza Kovalská  

 RNDr. Libuše Vosátková  

Mgr. Richard Spiegl  

p. Jiří Nikodým 

Nepřítomní členové rady: Ing. Ivana Rezková (omluvena) 

Host: Mgr. Petr Chochola (ředitel školy) 

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání a hlasování o výroční zprávě za školní rok 2015/16 

3. Seznámení se změnami v ŠVP a jejich projednání  

4. Různé 

5. Úkoly 

Průběh jednání  

Ad. 1  

Paní T. Kovalská přednesla návrh programu zasedání. Pan J. Nikodým navrhl do různého 
diskuzi o včasném zveřejňování termínů kroužků organizovaných DDM z důvodu zajištění 
návaznosti volnočasový aktivit žáků. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy.  
 
Ad. 2 
Ředitel školy P. Chochola přeložil školské radě k projednání výroční zprávu za školní rok 
2015/16. Rada zprávu projednala a všichni přítomní členové se vyjádřili hlasováním pro její 
schválení.  
 
Ad. 3 
Členové školské rady se seznámili se školním vzdělávacím programem platným od 1. 9. 2016 
(č. j. 1/2007-ZS-IX; 31. 8. 2016). Pozornost v diskuzi byla věnována zejména nově zařazeným 
kapitolám, a to povinně volitelnému španělskému jazyku pro žáky 7. ročníku, dále povinně 
volitelnému zeměpisnému semináři a environmentální výchově, které se vyučují taktéž v 7. 
ročníku. Dále byli členové školské rady seznámeni s formálními úpravami v anglickém jazyce, 
zeměpise, charakteristice školy, hodnocení žáků a provozní době školní družiny. 
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Ad. 4 

Ředitel školy P. Chochola informoval členy školské rady o probíhající přístavbě areálu školy, 
která si první etapě vyžádala uzavření budovy bývalé speciální školy (tzn. šaten 1. a 2. 
ročníku, dvou tříd školní družiny a dvou učeben ZŠ). Šatny pro 1. a 2. ročník byly provizorně 
zřízeny v učebně ve staré budově, družina je provozována ve třídách 1. stupně v nové 
budově. Výuka ze zrušených učeben byla zajištěna s pomocí gymnázia, které poskytlo učebny 
základní škole.   
 
Pan R. Spiegl informoval školskou radu, že se dle názorů studentů i pedagogů gymnázia 
zvýšila kvalita stravování ve školní jídelně.  
 
Pan J. Nikodým požádal ředitele školy, zda by bylo možné v dostatečném předstihu (před 
začátkem školního roku) zveřejnit termíny kroužků pořádaných DDM, aby bylo možné 
organizačně zajistit návaznost dalších volnočasových aktivit žáků (např. v ZUŠ, sportovní 
klubech apod.) Ředitel školy přislíbil, že bude-li známo už před začátkem školního roku, kdy 
se jednotlivé kroužky DDM konají, bude tato informace zveřejněna např. prostřednictvím 
webu školy. Zároveň ale p. ředitel upozornil, že se některé aktivity DDM podaří organizačně 
zajistit až v průběhu září (dohoda s vedoucími kroužku, obsazenost tělocvičny atd.) a jejich 
činnost začíná až od října.  
 
Ad. 5 

Ze zasedání nevzešly žádné úkoly.  

 

Usnesení rady 

Školská rada schvaluje: 

 všemi přítomnými členy výroční zprávu školy za školní rok 2015/16. 

Školská rada bere na vědomí: 

 změny ve školní vzdělávací programu (č. j. 1/2007-ZS-IX; 31. 8. 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: T. Kovalská 


