
9. zasedání Školské rady 
28.6.2010 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Jitka Čejdíková,  

       Michal Vogeltanz, František Srp,  Jolana Vaněčková 
Hosté:      Karel Derfl 
 
Program 
 

1. Přivítání, program 
2. Seznámení s výsledky SCIO testů a testů ESKALÁTOR 
3. Dodatky k ŠVP „Spolu a v pohodě“ 
4. Volitelné předměty pro nový školní rok 
5. Výsledky testování MAPA ŠKOLY 
6. Výročí školy 
7. Připomínky, diskuse ostatních členů 
8. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně p.Šprunglová 
 
ad 2 ) Seznámení s výsledky SCIO testů a testů ESKALÁTOR  – Jolana Vaněčková 

V rámci sebehodnocení a autoevaluace jsme si v letošním školním roce objednali u 
společnosti SCIO následující testování :  

1. Mapa školy – pro učitele, rodiče a žáky 
2. Stonožka – AJ – pro 6. + 7. třídu 
3. Stonožka – ČJ, M, OSP – pro 7. třídu 
4. Stonožka – KK, ČJ, M, AJ, OSP – pro 9. třídu 
5. Stonožka – ČJ, AJ, M, ČaJS, OSP – pro 3. třídu 

Po ukončení a vyhodnocení testování dostali všichni žáci hodnotící zprávu pro rodiče, 
kde byly názorně graficky i slovně zpracovány výsledky žáka. Seznámení s výsledky 
rodiče podepsali v žákovských knížkách. 
Žáci 4. – 9.třídy se také v letošním školním roce zúčastnili testování ESKALÁTOR. 
Jednalo se o testování čtenářské gramotnosti a anglického jazyka. Toto testování 
proběhlo na úrovni Středočeského kraje a bylo nám poskytnuto zdarma. 
 
 

ad 3 ) Dodatky k ŠVP – Jolana Vaněčková :  
Vzhledem k tomu, že budeme vyučovat ZEMĚPIS na druhém stupni ve všech 
ročnících podle učebnic nakladatelství FRAUS, upravili jsme náš ŠVP Spolu a 
v pohodě podle těchto učebnic. 
 

ad 4 ) Volitelné předměty – Karel Derfl:  
Jak postupně přecházejí každý rok další ročníky na výuku podle vlastního ŠVP „Spolu 
a v pohodě“  (Školní vzdělávací program) zvyšuje se i počet nabízených volitelných 
předmětů. Ve školním roce 2010-2011 tak budou mít žáci II.stupně možnost výběru 



nových volitelných předmětů. Současně s tím se ale sníží počet hodin u některých 
povinných předmětů, takže celková týdenní dotace u jednotlivých ročníků zůstane 
zachována ve stejné výši. Chceme tak dětem umožnit individuální profilování dle 
skutečného zájmu a popř. i  dle představy o výběru budoucího povolání či studia na 
SŠ. 

  

Nabízíme: 
- Sportovní hry;  
- Základy administrativy (je vhodné mít doma vlastní PC); 
- Informatika (pro pokročilé) 
- Digitální foto a video; 
- Tvorba školního webu a časopisu; 
- Domácnost;  
- Finanční gramotnost; 
- Dramatická výchova a školní divadlo; 
- Etická výchova; 
- Cvičení z matematiky; 
- Technické kreslení; 
- Výtvarná praktika; 
- Hudební výchova a zpěv. 
 

Z uvedené nabídky může být skutečně otevřeno celkem 8 volitelných předmětů, 
přičemž žáci v 6.ročníku budou mít 2 hodiny, v 7. a v 8.ročníku 4 hodiny a 9.ročníku 5 
vyučovacích hodin (týdně).   

 
ad 5 ) Výsledky testování MAPA ŠKOLY – Karel Derfl : 

Pan ředitel seznámil přítomné s výsledky tohoto testování, upozornil na možnost 
zapůjčení písemné formy zpracování a možnosti vyhledání výsledků na webových 
stránkách školy. Upozornil na grafické zpracování v porovnání s jinými školami a také 
na porovnání s výsledky testování před 5 lety. 
 

ad 6 ) Výročí školy – Marie Šprunglová : 
V roce 2011 oslavíme 50.výročí výstavby nové školy. Je třeba se s předstihem 
zamýšlet o náplni a formě oslavy, zapojit se do příprav, podávat náměty, seznamovat 
veřejnost, propagovat setkání bývalých žáků a přátel školy. Bude průběžně 
informováno o přípravách a shromažďovány náměty v různých podobách (osobní, 
písemné, mailové…) 

 
ad 7) Připomínky, diskuse: 

Zasedání proběhlo bez připomínek. 
 

    
ad 8) Závěr : 

Změny a inovace v  ŠVP „Spolu a v pohodě“ byly jednomyslně schváleny. 
            Zasedání skončilo v 20:00 hodin 
 
 
 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 


