
Školská rada při ŽS a MŠ J. A. Komenského v Novém Strašecí 

Stránka 1 z 2 
Zápis ze zasedání, 11. 10. 2017 

Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 11. 10. 2017 

Přítomní členové rady: p. Jiří Nikodým 

    Ing. Ivana Rezková 

    Mgr. Richard Spiegl 

    RNDr. Libuše Vosátková  

    Ing. Tereza Kovalská  

    Mgr. Zuzana Levá 

   

Host:     Mgr. Petr Chochola 

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání a hlasování o výroční zprávě za školní rok 2016/17 

3. Seznámení se s ŠVP pro školní rok 2017/18 

4. Různé 

5. Úkoly 

 

Průběh jednání  

Ad. 1  

Předsedkyně školské rady T. Kovalská pronesla úvodní slovo a přednesla návrh programu 
zasedání. Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo z členů neměl 
návrhy doplňující program jednání. 
 
Ad. 2 

Ředitel školy Mgr. Petr Chochola předložil k projednání výroční zprávu o hospodaření školy 
za školní rok 2016/17. Rada zprávu projednala a všichni členové školské rady se vyjádřili pro 
její schválení.  
 
Ad. 3  

Členové školské rady se seznámili se změnami ve školním vzdělávacím programu pro školní 
rok 2017/18. Podrobněji se zabývali úpravami ŠVP, které se vztahují k následujícímu:  

- seminář z ČJ a M  - nově vyučovaný volitelný předmět v devátém ročníku pro přípravu 

na přijímací zkoušky na střední školy,  
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- sloučení prvouky a výchovy k ekologii na 1. stupni (bez vlivu na obsah učiva  

a časovou dotaci), 

- zavedení volitelné environmentální výchovy i v 8. ročníku,   

- práce s talentovanými žáky 4. ročníku v hodinách matematiky formou oddělené 

výuky (jedna hodina týdně).  

Ad. 4  

Ředitel školy Mgr. Petr Chochola seznámil členy školské rady s personálními změnami mezi 
pedagogickými i nepedagogickými zaměstnanci školy. Dále informoval o průběhu a časovém 
harmonogramu probíhající rekonstrukce školy a pozval členy školské rady na listopadové 
oslavy 120. výročí založení školy.  
 
Ad. 5 

Ze zasedání školské rady nevzešly žádné úkoly. 
 

Usnesení rady 

Školská rada schvaluje: 

 všemi přítomnými členy výroční zprávu o hospodaření školy za školní rok 2016/17.  

Školská rada bere na vědomí: 

 změny ve školním vzdělávacím programu pro školní rok 2017/18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: T. Kovalská 


