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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ  ŠKOLSKÉ RADY KONANÉ DNE 31.8.2017  
 

Program:  

1) Seznámení se změnami ve školním řádu 

2) Úpravy školního vzdělávacího programu podle platné legislativy 

3) Seznámení s organizačním zajištěním šk.roku 2017/18 – provoz a akce  

4) Diskuse 
 

Přítomni dle prezenční listiny. 

Jednání školské rady byla přítomna ředitelka školy Mgr. Jitka Nováková 
 

Bod č. 1 

Seznámení se změnami ve školním řádu 

 

Mgr. Jitka Nováková seznámila se zásadními změnami ve školním řádu pro školní rok 

2017/2018.  

* doplnění bodu o povinnost hlásit agresivní  a hrubé chování vůči zaměstnancům školy 

* rozšíření bodu o využívání mobilních telefonů během výuky a sankce za porušení šk.řádu 

* změna doby odpoledního vyučování – posunuto zahájení odpolední výuky na 12:45 

 

 

Hlasování o změnách řádu: 

Pro: 6     Proti:0     Zdržel se: 0 

 
 

Bod č. 2 

Úpravy školního vzdělávacího programu podle platné legislativy 

 

Mgr.Pavel Kopecký a Věra Sehnalová jakožto koordinátoři ŠVP informovali o provedených 

změnách a doplnění ŠVP podle stávající platné legislativy. 

 
 

Hlasování o volbě předsedy: 

Pro: 7     Proti:0     Zdržel se: 1 
 

Hlasování o volbě místopředsedy:  

Pro: 7     Proti:0     Zdržel se: 1 
 

 

Bod č. 3 

Činnost a náplň školské rady  
 

Mgr. Kopecký seznámil s náplní školské rady – povinnosti a možnosti podle znění školského 

zákona 
 

Bod č. 4 

Schválení školního řádu 
 

Mgr. Peška - seznámil s úpravami školního řádu platného pro šk.  rok 2015/2016 (změny 

viz. příloha zápisu). 
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Ing. Malý navrhl, aby ve školním řádu v bodě II. písm. ag) odst. 2 bylo uvedeno, že „mobilní 

telefony, tablety atd., které nesouvisejí s výukou,  mají žáci možnost  uložit v kanceláři školy 

do úschovy. V případě, že tak neučiní a dojde k poškození, škola za způsobenou škodu 

neručí.“ 

 

Mgr. Peška k uvedenému návrhu uvedl, že veškeré náležitosti související s touto 

problematikou řešil s pojišťovnou a PČR, návrh uvedený v písemném materiálu, je výsledkem 

jednání s oběma institucemi. 

 

P. Hurt namítl, že děti z I. stupně nemají možnost si tyto věci uložit do skříněk, protože je 

nemají. 

 

Mgr. Kopecký navrhl vypustit z navrhovaného textu skříňky a  doplnit el. předměty, které 

nesouvisejí přímo s výukou. 
 

 

Hlasováno o protinávrhu Ing. Malého:  

„mobilní telefony, tablety atd., které nesouvisejí s výukou, mají žáci možnost uložit 

v kanceláři školy do úschovy. V případě, že tak neučiní a dojde k poškození, škola za 

způsobenou škodu neodpovídá. 

 

Pro: 8     Proti:0     Zdržel se:  

 

Bod č. 5 

Přerušení činnosti školní družiny a jídelny 
 

Mgr. Peška - seznámil s návrhem ZŠ a MŠ, který se týkal uzavření školní družiny a školní  

  družiny v době prázdnin. 

 

Pod diskusi vedené členy ŠR, navrhla paní Chleborádová formu provozu ŠD a ŠJ v době 

prázdnin pro děti 1.-3. tříd. 

„ Školní družina bude otevřena po dobu prázdnin od 06:00 do 16:00 hodin. V případě, že do 

08:00 hodin nedorazí do družiny žádné dítě, bude provoz školní družiny v daný den uzavřen. 

Pouze o Vánoční prázdniny bude družina i školní jídelna uzavřena z důvodu dočerpání řádné 

dovolené zaměstnanců školy (uklízečky, kuchaři atd.) 

 

Hlasováno o návrhu paní Chleborádové: 

Pro: 7     Proti:0     Zdržel se: 1 

 

Bod č. 6 

Schválení výroční zprávy 

 

Mgr. Peška - seznámil s Výroční zprávou ZŠ a MŠ za školní rok 2014/2015.  

 

Bez diskuse. 

 

Hlasováno o schválení Výroční zprávy: 

Pro: 8     Proti:0     Zdržel se:  
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Bod č. 7 

Diskuse 

 

p. Chleborádová - některé školní kroužky probíhají již od 07:00 hodin, což je velmi brzo 

 

Mgr. Peška - ve škole máme pro tento školní rok zřízeno 52 kroužků, všechny nelze tedy 

provozovat pouze v odpoledních hodinách. Navíc někteří žáci spíše preferují ranní dobu, 

z důvodu návštěv dalších mimoškolních aktivit. 

 
p. Chleborádová - děti na 2.stupni dostávají hodně úkolů na víkend, respektive úkoly 

jsou učitelem vloženy do el. ŽK až v pátek odpoledne, kdy některé rodiny odjíždějí a vracejí 

se s dětmi až v neděli. Bylo by vhodné, aby úkoly na víkend byly zadávány do čtvrtka a děti 

měly čas úkoly zpracovat. 

 

Mgr. Blažková - děti z prvního stupně mají úkoly pouze do čtvrtka, na víkend již úkoly  

neodstávají. 

 

Mgr. Peška - tuto připomínku budeme řešit na pedagogické radě, informaci o dalším 

postupu Vám bude sdělena na dalším jednání školské rady. 

 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 17:45 hodin 

 

 

 

         ………………………….. 

             Antonín Hurt 

 

 

         …………………………. 

           Mgr. Zuzana Blažková 

       

 

Zapsala: Ing. Kateřina Lipertová 


