
Zápis ze školské rady konané 16. 6. 2020, 16:00hod 

Seznam zúčastněných:  

Ing. Zuzana Běhounková 

Mgr. Martina Belžíková  

Mgr. Kateřina Foltinová 

Mgr. Markéta Hupková 

Jitka Kožichová 

Mgr. Radka Pospíchalová 

Mgr. Klára Vlastníková 

Mgr. Jan Sobek 

 

Seznam nezúčastněných:  

Mgr. Magda Fenárová 

Věra Háková 

Bc. Pavel Pípal 

Mgr. Jaroslava Soukupová 

 

Hosté: 

Mgr. Šárka Třísková 

 

Program jednání: 

1. Výsledek voleb do ŠR na období 2020- 2021 

- 28. 2. 2020 volba členů školské rady z řad pedagogů, hlasovalo 29 pedagogů 

- jmenování z řady učitelů: Mgr. Eva Havlová, Mgr. Jana Jelínková, Mgr. Marie 

Simandlová, Mgr. Petra Paclíková, 

- 14. 5. 2020 elektronická volba členů školské rady z řad rodičů, hlasovalo 84 

rodičů, 

- jmenování z řady rodičů: Jitka Kožichová, Tereza Mašková, Pavel Prchal, Petra 

Vaculínová. 

 



 

2. Projednání a schválení ŠVP 2020- 2021 

- úprava ŠVP v Anglickém jazyce- v 1. – 2. ročníku bude povinná 1. vyučovací 

hodina týdně, 5. a 7. ročníky budou mít nové řady učebnic, 

- úprava ŠVP v Matematice- doladění detailů R. Pospíchalovou, 

- úprava podpůrných opatření- dodatečná úprava očekávaných výstupů pro žáky  

3. stupně, 

- hlasování: 9 pro, nikdo se hlasování nezdržel. 

 

3. Zhodnocení školního roku 2019- 2020 

- v září adaptační pobyty 6. ročníků, následný intervenční program s cílem zlepšení 

klima ve třídách, 

- v listopadu 2019 nahlášená hloubková inspekce:  

Závěr- Výborné hodnocení, vyzdvihnut byl první stupeň, styly výuky, vč. práce 

asistentů. U druhého stupně pochvala za práci s dětmi s SPU a za pracovní návyky. 

- Koronavirová krize- distanční výuka probíhala v Bakalářích a Officu 365, Alfovi- 

písemné práce a Webexu- videokonference, 

- dělení hodin Anglického a Německého jazyka, 

- Parlament- pochvala za vedení a práci žáků, výzdobu školy, zvelebování prostor 

kolem školy, 

- Časopis Pavučina- pochvala za vedení a práci žáků, reprezentace školy, 

- Sdružení metodiků prevence- M. Hupková provedla průzkum, který na základě 

výsledků dopadl výborně, žáci jsou na naší škole spokojeni a cítí se bezpečně, 

- projekt Nenech to být- anonymně sdělované problémy. 

 

4. Plánování rekonstrukce 

- Irop- vybudování třech nových učeben  

a) Přírodopis, Chemie a Fyziky, 

b) Lego robotika, 

c) Anglický jazyk, PC. 

 

Zápis zpracovala: Mgr. Martina Belžíková 


