
23. zasedání Školské rady 

4.1.2018 
 

Přítomni: Marie Šprunglová, Martina Švejdová, Jan Trča, Bohuslava Šetková, Pavel 

Vogeltanz, Jolana Vaněčková, Veronika Kotrbová, Marie Vávrová 

Hosté:      Karel Derfl 

Program 

1. Přivítání, přivítání nových členů, program 

2. Volba předsedy a místopředsedy, jmenování zapisovatele 

3. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017 

4. Příspěvek ředitele školy 

5. Závěr 

 

ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – ředitel školy 

 

ad 2)  Volby: jednohlasně byli schváleni tito členové: 

 Předsedkyně:  Jolana Vaněčková 

 Místopředseda: Jan Trča 

 Zapisovatelka:  Marie Vávrová 

 

ad 3)  Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2016/2017: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy, nevznesl nikdo žádné připomínky. 

Poté byla zpráva schválena. 

 

ad 4)   Projednání a schválení slovního hodnocení žáků 1.třídy – po projednání s rodiči na 

zahajovací schůzce v srpnu 2017 probíhá průběžně v 1.třídě slovní hodnocení žáků a žáci 

budou slovně hodnoceni i na vysvědčení 

 

ad 5)  Příspěvek ředitele školy: 

- zhodnotil uplynulé období velmi kladně;  

- konstatoval, že rada funguje a plní cíle; její práce má smysl; 

- poděkoval členům ŠR za jejich čas strávený touto prací; 

- poskytl nové informace: 

a) otevření 2.oddělení v MŠ pro předškoláky – vybudování oddělení Soviček v 1.patře    

MŠ, p.učitelky J.Švejnohová a J.Tůmová. 

b) otevření 2.oddělení ŠD – v 1.třídě ZŠ, vychovatelka N.Kolaříková 

c) chůva pro nejmenší děti v MŠ – hrazena z projektu OPVV – Š.Cihelková 

d)  výměnný pobyt ve Švýcarsku – o prázdninách pojedou naše děti do Švýcarska.  

e)  lyžařský kurz – 11. – 16.2.2018. 

f)  školní karneval – 24.2.2018. 

  g)  zápis do ZŠ - 4. 4. 2018 a 5.4.2018 od 8.00 do 17.00 v ZŠ 
  h)  zápis do MŠ – 7. května 2018 

  ch)  knihovna je přestěhována do podkroví školky 

i) domácí vzdělávání od 1.9.2017 2 žáci 1.třídy  

j) Mapa školy – dotazníkové šetření proběhne na jaře 2018 

k) p. Vaněčková pozvala členy Školské rady do vyučovacích hodin 

 

ad 6)   Závěr: 

Školská rada bude pracovat ve tříletém období 2017 – 2020 v uvedeném složení, 

scházet se bude nejméně 2x ročně (v případě potřeby častěji). 

Slovní hodnocení žáků 1.třídy bylo jednomyslně schváleno. 

Výroční zpráva za školní rok 2016/2017 byla jednomyslně schválena. 

             

Zasedání skončilo v 18:30 hodin 
 

Zapsala: Marie Vávrová 

Ověřila: Jolana Vaněčková 


