
Zápis ze školské rady (dále jen ŠŘ) 

Datum konání: 2. září 2021 

Přítomni: Mgr. V. Kučerová, Mgr. K. Benešová, A. Pružincová, J. Domecký, V. Fremlová, A. Kortanová 

Omluveni: - 

Nepřítomni: - 

Program: 

1. Přivítání členů v novém školním roce 2021/ 2022 

2. Seznámení členů ŠR s nově zvoleným členem ŠR za ZŠ a MŠ Petrovice 

3. Volba předsedy ŠR pro nové období 

4. Schválení Dodatku č. 2 „ Školního řádu ZŠ a MŠ Petrovice“. 

5. Schválení Dodatku č. 2 k vnitřnímu předpisu „ Pravidla pro hodnocení výsledků žáků základní 

školy“. 

6. Diskuse. 

Místo konání: sborovna základní školy 

Školská rada na svém zasedání projednala: 

1. Přivítání členů v novém školním roce. 

2. Členové ŠR byli seznámeni s výsledkem volby nového člena ŠR z řad pedagogických pracovníků- Mgr. 

Kateřina Benešová byla představena a členové ŠR ji akceptovali. 

3. Členové ŠR zvolili předsedu ŠR pro nové období. Volby nebyly tajné. 

Počet hlasů:  

K. Benešová- 5 hlasů 

V. Kučerová- 0 hlasů 

A. Pružinová- 0 hlasů 

J. Domecký- 0 hlasů 

V. Fremlová- 0 hlasů 

A. Kortanová- 0 hlasů 

Výsledek: Předsedkyní ŠR se stala Kateřina Benešová. 

4. Členové ŠR projednávali schválení Dodatku č. 2. Školního řádu ZŠ a MŠ Petrovice a Dodatek č. 2. 

k vnitřnímu předpisu „ Pravidla pro hodnocení výsledků žáků základní školy.“ Dokumenty měli všichni 

členové rady prostudované předem, po obdržení e- mailem. 

 



K prvnímu zmíněnému dodatku padl ze strany zástupců obce dotaz, z jakého důvodu bude dodatek ke 

školnímu řádu dodán. Při schvalování druhého zmíněného dokumentu padl dotaz též od zástupců obce, byl 

položen dotaz na obsah žákovského portfolia, které bude předkládáno při přezkoušení žáků vzdělávajících se 

individuálně.  

Oba předložené dokumenty byly schváleny bez připomínek. 

5. Představení ročního plánu školních akcí ZŠ zástupcům obce a zákonným zástupcům. Všichni přítomní 

členové rady měli k plánu velmi podnětné nápady k doplnění, které se projednaly v závěrečné diskusi. 

6. Diskuse: 

 Zástupci rodičů podali podnět, že by bylo vhodné v průběhu školního roku pořádat neformální 

setkání pedagogických pracovníků školy a zákonných zástupců. Bylo smluveno, že se v průběhu 

roku podobné akce uspořádají vždy při příležitosti nějaké akce školní. 

 Dále bylo zástupcem obce navrženo, že by bylo vhodné uspořádat projektový den zaměřený na 

německý jazyk, při příležitostí některého z významných dnů v Německu. 

 Další námět na projektový den přišel od zástupkyně zákonných zástupců pí. V. Fremlové. Bylo 

smluveno, že se škola bude snažit uspořádat projektový den zaměřený na pověsti spojené s obcí 

Petrovic. Z akce by měl vzejít hmotný výstup v podobě výtvarného ztvárnění daných pověstí, z nichž 

by se poté mohla udělat výstava v kostele. 

 Dále byly do budoucna smluvené další akce v podobě projektových dní zaměřených na obec 

Petrovice, s historickou, kulturní i přírodovědnou tématikou.  

 Ze strany zástupců zákonných zástupců byla vznešena též prosba, zda by bylo možné uspořádat akci 

s rodilými mluvčími AJ a NJ.  

7. Závěr- poděkování za podnětné připomenutí. 

 

Zapsala: Mgr. Veronika Kučerová  Schválila: Mgr. Kateřina Benešová 

 

 

 

 

 


