
11. zasedání Školské rady 
30.8.2011 

 

Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová,  
       Jolana Vaněčková, František Srp 

Omluven: Jitka Čejdíková,  Michal Vogeltanz 
Hosté:      Karel Derfl 
 
Program 

1. Přivítání, program 
2. Projednání Inspekční zprávy ČŠI ze dne 13.,14. a 15.6.2011  
3. Volitelné předměty a jejich zařazení do ŠVP pro šk..rok 2011/2012 
4. Projednání a schválení Kritérií hodnocení žáků v jednotlivých vzdělávacích oblastech 
5. Připomínky, diskuse ostatních členů a ředitele školy 
6. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně p.Šprunglová 
 
ad 2 ) Projednání Inspekční zprávy ČŠI ze dne 13.,14. a 15.6.2011: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy ( výtisk , elektronická podoba, web 
školy ), ředitel školy dovysvětlil některé části.  
 

ad 3 ) Volitelné předměty a jejich zařazení do ŠVP pro šk.rok 2011/2012: 
I v letošním školním roce si žáci z možné nabídky vybrali 8 volitelných předmětů na 
II.stupni a 2 volitelné předměty na I.stupni ZŠ. Ke všem těmto volitelným předmětům 
jejich vyučující zpracovali učební osnovy a časové a tématické plány . 
 

ad 4 ) Projednání a schválení Kritérií hodnocení žáků v jednotlivých vzdělávacích 
oblastech: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem Kritérií hodnocení žáků ( výtisk na 
dostupném místě v ZŠ, elektronická podoba na webu školy ), ředitel školy dovysvětlil 
některé části. Poté byla kritéria schválena. 
 

 
ad 5 ) Připomínky, diskuse ostatních členů a ředitele školy: 

V letošním školním roce jsme také objednali pro žáky 3., 6. a 9.třídy srovnávací 
testování STONOŽKA od společnosti SCIO.  
Stále ještě usilujeme o získání finančních prostředků na rekonstrukci MŠ.  
Hlavním tématem diskuse bylo 50.výročí školy, které bude 23. a 24. září letošního 
školního roku. Připravujeme časové rozvržení programu, pozvánky, náplň výstavy, 
organizaci celé akce, adresy bývalých zaměstnanců…Stále oslovujeme sponzory a 
hledáme pomocníky při průběhu vlastní akce.  

 
ad 5 )  Závěr:   
 Inspekční zpráva byla vzata na vědomí a projednána bez připomínek. 

Kritéria hodnocení  byla schválena.  
Zasedání skončilo v 18.30 hodin. 
 

 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 


