
Zápis ze zasedání školské rady (dále jen ŠR) 

Datum konání ŠR: 6. 9. 2017 

Přítomni: Š. Ritschelová, L. Boumová, J. Domecký, J. Kyndl 

Omluveni: T. Michalová 

Nepřítomni: W. Wolf 

Program: 

1) Přivítání v novém školním roce 
2) Schválení Školního řádu pro školní rok 2017/2018  
3) Schválení dodatku Pravidla pro hodnocení výsledků žáků ZŠ 
4) Schválení dodatku Školního vzdělávacího programu (tělesná výchova) 
5) Personální změny v ZŠ 
6) Informace členům ŠR týkající se povinností vyplývajících ze členství ve ŠR 
7) Diskuze 

 

Školská rada na svém zasedání projednala: 

ad 1) Přivítání v novém školním roce. 

ad 2 - 4) Členové ŠR obdrželi emailem školní dokumenty k prostudování - Školní řád pro školní rok 
2017/2018, dodatek Pravidel pro hodnocení výsledků žáků ZŠ, dodatek Školního vzdělávacího 
programu (tělesná výchova). Nikdo z přítomných neměl k těmto dokumentům žádné připomínky. 

ad 5) Na pozici asistenta pedagoga a vychovatele nastupuje ve školním roce 2017/2018 Bc. Martina 
Mecelová. Na pozici vedoucí školní stravovny nastupuje Lucie Pavelková. V mateřské škole 
nastoupily dvě nové učitelky, Kristina Drahošová a Martina Štolfová. Všechny učitelky mají ukončené 
potřebné pedagogické vzdělání (střední pedagogická škola s maturitou). 

ad 6) Všichni členové ŠR mají povinnost reagovat na maily zasílané předsedkyní ŠR týkající se 
pozvánek na zasedání ŠR. Je potřeba potvrdit účast anebo se omluvit. Pan Domecký navrhl, že po 
obdržení mailu bude členy ještě informovat prostřednictvím sms. 

ad 7) Pánové Domecký a Kyndl vznesli následující body v diskusi: 

 Platby kroužků – zda by nemylo možné místo 600 Kč/za pololetí platit 100 Kč/za měsíc  

 Třídní schůzky - informovat rodiče o třídních schůzkách i v případě, že je žák nepřítomen ve 
škole a termín třídní schůzky si nezapíše do žákovské knížky 

 Třídní schůzky, výlety, akce – termíny třídních schůzek a jiných akcí pořádaných školou 
vyvěšovat na webové stránky školy do aktualit 

 Domácí úkoly – žáci (zejména letošního 4. ročníku) dostávali v minulém školním roce více 
než jeden domácí úkol. Rodiče mají dojem, že mnohé učivo se při hodinách nestihlo probrat a 
proto si ho žáci měli dokončit doma (Čj, M, Aj). Přicházejí tak o volný čas a celé odpoledne 
tráví nad úkoly.  



 Vyučování cizího jazyka – zda by nebylo vhodné otevřít otázku změny výuky cizího jazyka 
z Aj na Nj. Žáci by vzhledem k blízkosti Německa měli výukou němčiny podle přítomných 
členů více možností využití.  
 

Usnesení: 

1) ŠR odsouhlasila aktualizovaný Školní řád pro školní rok 2017/2018. 
pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2) ŠR schválila dodatek Pravidel pro hodnocení výsledků žáků ZŠ. 
pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

3) ŠR schválila dodatek Školního vzdělávacího programu v oblasti tělesné výchovy platný od 
školního roku 2017/2018. 
pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Šárka Ritschelová 

Schválila: Ludmila Boumová 

 

 

 


