
Zápis z jednání školské rady, konané dne 25. září 2017 

Přítomni: 

Zástupci rodičů:                  MgA. Štěpánka Stein 

                                               Doc. Ing. Zdeněk Hurák, Ph. D. 

Zástupci zřizovatele:           Ing. Jiří Lála 

Zástupci ped. pracovníků:  Mgr. Zdeňka Wejmelková 

                                                Mgr. Věra Kejvalová 

Omluven zástupce zřizovatele : Ondřej Matěj Hrubeš 

Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová. 

K ověření zápisu se přihlásila MgA. Š. Stein 

 

Program jednání: 

1) Schválení výroční zprávy školy 

2) Schválení nového školního řádu ZŠ a MŠ 

3) Informace paní ředitelky M. Rybářové o rekonstrukci střechy a dalších opravách a úpravách školy 
 
4) Úpravy školního vzdělávacího programu 

5) Informace o rozpočtu školy 

5) Různé 

 

1) Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ 

   - ing. Lála - připomínky k součtům v tabulkách  - vysvětleno, tabulky jsou pro výroční zprávu   
     předepsány  
 
- Doc. Hurák – zkratka c.j. –chyba – vysvětleno c.j. = cizí jazyk, navržena změna – používat celé názvy 
– bude projednáno na odboru školství 
   nepovinný jazyk  - nesouhlasí počty – vysvětleno  
 
   Výroční zpráva ZŠ – schválena    5 – 0 -  0 
  
   Výroční zpráva MŠ – schválena   5 – 0 – 0 
 
  
2) Schválení nového školního řádu ZŠ a MŠ 

   a) školní řád ZŠ – nově vložena práva a povinnosti pedagogických pracovníků ze školského zákona 

                                  nově – zákaz používání mobilních telefonů po celou dobu vyučování – probráno      



                                  na tř. schůzkách,  na schůzce zástupců tříd z řad rodičů – rodiči byla vyslovena   

                                  podpora tohoto opatření, rodiče navrhli, aby byl zákaz rozšířen i na školní družinu 

 

MgA. Stein – dotaz-  jaké budou postihy za používání telefonů – Mgr. Rybářová- ošetřeno 

v hodnocení chování v ŠŘ 

- vloženy nově podmínky pro studium v zahraničí 

 

Doc. Hurák – připomínky k bodu 4 

                       TU – třídní učitel, pomlčka sociálně – patologický 

 

Školní řád ZŠ byl schválen    -  5 – 0 – 0 

 

b) Školní řád MŠ 

   - nově práva a povinnosti ped. pracovníků 

  - návrh  MgA. Stein na konkrétní hodiny provozu MŠ – 8,15 – nejpozdější příchod, provoz                         

    do 17,00 hod. 

  - povinné předškolní vzdělávání  - nově – dítě musí mít 40% docházky (ne z důvodu nemoci) 

 - návrh ing. Lály – vypustit a počkat na další postupy MŠ - hodnocení 

    Mgr. Rybářová – tento požadavek vychází z porady ředitelek MŠ 

 

Po úpravách byl školní řád MŠ schválen per rollam  5  - 0 -  0 

 

 

c) Hodnocení výsledků žáků ve vzdělávání 

 

  - žáci cizinci – nejasná formulace slova úlevy ve vyhlášce – nahrazeno zohlednění 

 

Po úpravách bylo “ Hodnocení výsledků žáků ve vzdělávání  schváleno per rollam   5  - 0 -  0 

 

 

3) Informace paní ředitelky M. Rybářové o rekonstrukci střechy a dalších opravách a úpravách školy 

 

   - rekonstrukce byla dokončena v červenci 2017 

   - vzniklé závady (zatékání) byly odstraněny, zatečení do prostoru serveru 

   - řeší se problémy s holuby na půdě v rámci reklamace  

  - následovat bude půdní vestavba, prostory budou využity pro výuku, bude tak vyřešen nedostatek   

     prostor pro učitele, budou vráceny učitelům kabinety, ze kterých jsou nyní učebny, které  svou  

     velikostí nevyhovují ani pro výuku ve skupinách 

  - nefunguje zvonění na chodbách 

  - ve dvou nových třídách nebyly převedeny datové kabely, nyní se situace řeší 

  - v době letních prázdnin byly vyčištěny dataprojektory a žaluzie na oknech 

  - vzhledem k e zvýšené prašnosti v minulém roce by bylo potřeba navýšit částku na mimořádný  

    úklid a na mimořádné stěhovací práce 

  - ing. Lála doporučil, aby na základě jednání Školské rady se situace s potřebou navýšení provozního  

    příspěvku po rekonstrukcích řešila s radními pro školství 



 

4) Informace o úpravách školního vzdělávacího programu – Mgr. M. Rybářová 

    

    - úpravy pro žáky se speciálními pedag. potřebami 

    - podpůrná opatření 

   - úprava učebních plánů pro 6. ročník Čj – M- byly zavedeny dělené hodiny i pro 9. ročník 

   - v rámci PČ – 8. + 9. ročník bude mít nově  - digitální technologie 

   - zavedena je povinná výuka plavání pro 3. ročník 

 

5) Rozpočet školy – informace Mgr. M. Rybářová 

 

   - provoz školy 5 mil. Kč 

  - školné MŠ 615,- Kč 

  - škola  by přivítala vyšší částku, částečně přispívá i na provoz MŠ – havárie vody apod. 

  - platy a odvody 24 300 000,- Kč, 560 000,- Kč – ONIV 

  - fond odměn 100 000,- Kč 

  - fond investic 100 000,- Kč 

 - rezervy – granty a nadační fond  

 - FKSP – část čerpána na společenské akce a individuální čerpání v rámci pravidel FKSP  

 

6) Různé 

 

- Doc. Hurák přednesl připomínku rodičů na plavání v době neplánovaného volna – vzhledem  

   k objednávkám těchto akcí dlouhou dobu dopředu by byl tento model dosti obtížně proveditelný 

 

- Doc. Hurák – dotaz na odchody pedagogů – paní ředitelka vysvětlila důvody odchodů některých   

  učitelů a upozornila, že jsou srovnatelné s ostatními školami, za odcházející učitele se podařilo najít   

  pedagogy (někteří s praxí, někteří začínající) 

 

Zasedání školské rady bylo ukončeno v 19,45 hod. 

 

20. 10. 2017 

zapsala Mgr. Zdeňka Wejmelková 

 

 

 

 

 

  

 

   


