
ŠR 2/2015 
Zápis z jednání školské rady 

ze dne 31. srpna 2015  
 
Přítomni: Zuzana Benešová, Michaela Hostinská, Irena Chaloupková, Jan Lauer, 
Jana Trčková, Markéta Vlachová 
Hosté: Petr Juráček  
 
Program:  
1. Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 
2. Školní řád ZŠ 
3. Školní vzdělávací program 
4. Různé  
 
J. Trčková zahájila jednání školské rady a seznámila přítomné s programem jednání. 
 
Usnesení č. 1: Školská rada odsouhlasila program jednání. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0  
Ad. 1) Výroční zpráva 
Byly prodiskutoványa provedeny některé formální změny v textu.  
 
Usnesení č. 2: Školská rada po provedení dohodnutých změn schvaluje Výroční 
zprávu za školní rok 2014/2015. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
Ad. 2) Školní řád ZŠ 
V textu návrhu Školního řádu ZŠ byly prodiskutoványa provedeny tyto změny: 
a) součástí textu nebude souhlas zákonných zástupců nutný v souvislosti s činnostmi 
školy, jež tento souhlas vyžadují (nakládání s osobními údaji, pořizování audio a 
video záznamů, atd.) Takový souhlas bude řešen zvláštním formulářem, případně 
formuláři. 
b) změna formulace textu týkajícího se odchodu žáka ze školy po vyučování (bez 
nutnosti předchozího požadavku rodiče), 
c) změna formulace odsouhlasení užití slovního hodnocení jako přílohy ke klasifikaci. 
Z. Benešová iniciovala diskuzi o současné podobě slovního hodnocení  jako přílohy 
vysvědčení (popis známky dle klasifikačního řádu školy a výčet očekávaných 
výstupů, které žák naplňoval v daném období), hodnocení by mělo být 
individuálnější.  Pan ředitel uvedl, že k tomuto stavu je postupně směřováno, 
vyžaduje však vyšší připravenost pedagogů. Příprava pedagogů v oblasti 
individuálního hodnocení žáků proběhne v tomto školním roce.  
 
Usnesení č. 3:  
Školská rada po provedení dohodnutých změn schvaluje Školní řád ZŠ. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
  



Ad. 3) Školní vzdělávací program 
V textu návrhu Školního vzdělávacího programu byly prodiskutoványa provedeny 
změny ve smyslu uvedení konkrétní metody výuky SFUMATO pouze v poznámce 
tabulkyVzdělávací obsah vyučovacího předmětu Čj - 1. ročník, ne tedy v obecném 
popisu daného vyučovacího předmětu. 
 
Usnesení č. 4: Školská rada po provedení dohodnutých změn schvaluje Školní 
vzdělávací program. 
Hlasování: 4 pro – 0 proti – zdržel se 2 
 
Ad. 4) Různé 
A. Běžný provoz školky i 1.9.při zahájení školního roku. 
Z. Benešová požádala o běžný provoz školky 1.9., tzn. ne až po otevření školy po 
zahajovacím ceremoniálu, byť s omezeným personálním obsazením. Důvodem jsou 
komplikace pro rodiče dětí docházejících do školky. 
 
B. Kyberšikana 
J. Trčková navrhla zařazení tématu Kyberšikany do výuky minimálně 4. a 5. ročníku, 
a také zařazení tématu do Školního vzdělávacího programu. Pan ředitel uvedl, že 
v obecnější rovině je toto téma ve Školním vzdělávacím programu zařazeno 
(Informatika - 5. ročník), nicméně iniciativy v širším zařazení tématu vítá. 
 
C. Souhrnné informace k vyúčtování třídních fondů 
Z. Benešová požádala o prezentování vyúčtování třídních fondů rodičům formou 
souhrnné informace na konci školního roku.. 
 
 
Předsedkyně po té ukončila schůzi školské rady.  
 
 
Zapsala:  Irena Chaloupková 


