
 

Zápis č. 4 z jednání školské rady ze dne 29. 9. 2016 

Program:   

1. Prezence členů ŠR  

2. Představení nového ředitele školy 

3. Výroční zpráva 

4. Školní řád  

5. ŠVP 

6. Diskuse   

k bodu č. 1  

ŠR se zúčastnili: L. Moníková, M. Foglarová, A. Žočková, I. Tunová, M. Ulrichová 
Host: ředitel školy P. Sadílek  
Omluven: L. Žák 

k bodu č. 2  

Novým ředitelem školy se stal Mgr. Petr Sadílek, který se představil členům školské 

rady, představil i vizi vedení školy.   

k bodu č. 3 

Výroční zpráva byla rozeslána ředitelem školy členům rady v dostatečném předstihu, 

a proto mohly být diskutovány její jednotlivé body.   

Pozn.: Výroční zprávu zpracovala bývalá ředitelka školy paní J. Kičmerová, stávající 

ředitel zprávu doplnil aktuálními údaji. 

Diskutované body:   

 příprava deseti učeben školní družiny v budově Lipky – příprava probíhala 

během letních měsíců 

 obsazenost školy – v současnosti je rezerva naplněnosti školy 30 žáků; po 

odchodu 2 devátých ročníků bude možno otevřít pro školní rok 2017/2018 

pouze tři první třídy; stávající multifunkční učebna se stane kmenovou třídou 

 rekonstrukce školní budovy – byl proveden nátěr oken a výměna obložení jižní 

strany budovy, křídlo Labe 

 změna režimu odchodů žáků ze školní družiny (po půlhodinách); důvodem je 

bezpečnost dětí a prostor pro kvalitní práci v ŠD 

Výroční zpráva byla všemi přítomnými členy schválena.  

 



 
k bodu č. 4  

Seznámení se skutečností, že školní řád, tak jak byl schválen na jaře minulého 

školního roku, je platný i nadále s vědomím nového ředitele školy. 

k bodu č. 5 

Byla provedena revize ŠVP, kde došlo k úpravám v částech charakteristika školy, 

charakteristika ŠVP, učební plán, charakteristiky vyučovacích předmětů a začlenění 

průřezových témat do rámců vyučovacích hodin či jejich plnění prostřednictvím 

projektů.   

V ŠVP jsou zaneseny změny, které souvisejí s inkluzivním vzděláváním: 

 stupně pedagogické podpory 

 plány pedagogické podpory 

 spolupráce se školským poradenským pracovištěm 

k bodu č. 6  

Diskutované oblasti: 

 inkluze a její personální a finanční zabezpečení 

 přijímání žáků do 1. tříd – kritéria přijetí, jak postupovat v případě, když zájem 

převýší kapacitní možnosti školy 

 zájem o studium na středních školách a učňovských oborech 

 výhody elektronické žákovské knížky pro rodiče, žáky a učitele 

Další jednání ŠR:  
Místo: v pavilonu A, sborovna školy 
Termín: 20. 4. 2017, 14.30 hod.  

Zapsala: Alena Žočková 


