
Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 

ŠKOLSKÁ RADA 

 

Zápis č. 6 z jednání školské rady ze dne 12. 10. 2017 

Program:   

1. Prezence členů ŠR  
2. Seznámení s programem 
3. Výroční zpráva 
4. Změny ve školním řádu  
5. Diskuze 
 

k bodu č. 1  

ŠR se zúčastnili: L. Moníková, M. Foglarová, A. Žočková, M. Ulrichová, L. Žák 

Host: ředitel školy P. Sadílek  

Omluvena: I. Tunová 

 

k bodu č. 2  

Členové školské rady byli seznámeni s programem jednání. 

 

k bodu č. 3 

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

Členové rady se tedy vyjadřovali ke skutečnostem, které si mohli předem 

prostudovat.  

Diskutované body:   

- počet žáků zapsaných do 1. třídy převyšoval kapacitu školy, z toho důvodu 

bylo provedeno losování za přítomnosti oprávněných osob 

- obsazenost školy – v současnosti je rezerva naplněnosti školy 3 žáci; po 

odchodu 2 devátých ročníků bude možno otevřít pro školní rok 2018/2019 

pouze dvě první třídy po 23 žácích; spádově je pro tento rok v obvodu 105 dětí 

- je zvažována možnost úpravy spádového obvodu – škola musí vždy přijmout 

všechny žáky obvodu a za současné situace by tato skutečnost byla velmi 

obtížně proveditelná  



- v závěru školního roku se škola v souvislosti s ME v basketbalu žen zúčastnila 

projektu Adoptuj svůj tým, naše škola zvítězila, součástí výhry byla například 

interaktivní tabule, dresy, mobilní basketbalové koše apod. 

Výroční zpráva byla všemi přítomnými členy schválena.  

 

k bodu č. 4  

K 31. 8. 2017 byly projednány a schváleny změny ve školním řádu. Týkaly se 

především zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek, jako jsou elektronické 

cigarety či energetické nápoje. 

 

k bodu č. 5 

Diskutované oblasti: 

- financování šablon (školní psycholog, vzdělávání pedagogů, anglický jazyk – 

lektoři, inkluze)  

- česko-německá spolupráce škol 

- polytechnické vzdělávání (vybavení školních dílen novými stavebnicemi 

- výuka přírodních věd nově – nový projekt, jehož cílem je práce s moderními 

měřicími přístroji během výuky chemie, přírodopisu a fyziky 

- nová lektorka – konverzace v anglickém jazyce – vyučuje britskou angličtinu 

- změny v obsazení pedagogického sboru 

- využívání práce speciální pedagožky p. Křišťanové 

- využívání spolupráce asistentů dětí 

- vyhlášení voleb zástupců do dalšího pracovního období školské rady 

 

Další jednání ŠR:  

Místo: v pavilonu A, sborovna školy 

Termín: 19. 4. 2018, 14.30 hod.  

 

Zapsala: Alena Žočková 


