
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY DNE 15. 10. 2019 
 
Přítomni: 

Lucie Janecká, Danuta Jantošová, Gabriela Palarčíková, Karel Vitásek, Dagmar Malíková, Jan Khýr, Michaela 

Lehner 

 
Nepřítomni: 
Věra Pytlíková, Magda Luzarová 
 
Hosté: 
Lenka Skřekucká 
  
Program setkání: 

1. Zahájení a organizační záležitosti  

2. Projednání a případné schválení Školního řádu pro školní rok 2019/2020  

3. Projednání a případné schválení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019  

4. Různé 

 

ad 1.  

 

Předsedkyně přivítala členy školské rady i hosta – paní zástupkyni PhDr. Lenku Skřekuckou, které předala slovo, aby 

radu seznámila se stávajícími počty pedagogů, asistentů, tříd a žáků. Rovněž  vysvětlila, jak funguje forma domácího 

vzdělávání, které škola může nabídnout případným zájemcům a také zmínila podanou žádost zřizovateli školy o 

navýšení kapacity žáků ve třídách. 

Slova se také ujal p. Jan Khýr, který členy školské rady seznámil s projekty, na kterých škola pracuje. Jedná  se o 

projekty sloužící ke zřizování odborných učeben; např. jazyková učebna a učebna  přírodních věd a zadní zahrada. 

Rekonstrukcí také prošla cvičná školní kuchyňka a na zadní zahradě již započaly práce a přední zahrada už je 

v dokončovací fázi. Informoval také o záměru zlepšování konektivity školy (nová  kabeláž, smlouva  

s novým providerem). 

Badatelský klub, který na škole působí, se zasadil o zápis vlastní „kešky“ na území Hnojníku, která  se využívá nejen 

při geocachingu samotném, ale i v rámci výuky. 

Učitelé anglického a německého jazyka podali návrh na změnu ŠVP, z důvodu výměny učebnic. 

Školská rada byla seznámena s chystanými akcemi během školního roku – lyžování v Alpách, ozdravný pobyt 

v Chorvatsku, škola v přírodě, výlet do Berlína, plavání – pokračující dotace pro 2. a 3. ročník. 

  

 

ad 2.  Projednání a schválení Školního řádu, který zůstal beze změn z minulého školního roku.  

 7 členů hlasovalo pro; 0 proti  

 

ad 3.  Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2018/2019.  

 7 členů hlasovalo pro; 0 proti 

 

ad 4. Škola dostala nabídku v projektu Obědy zdarma – organizace Women for Women. 

 Michaela Lehner informovala členy o fungování SRPŠ na škole. 

 Aplikace Bakalář – upozornění na problém s nahráváním příloh a jejich zobrazením na mobilních 

 telefonech. 

 

 

Zapsala: Michaela Lehner 


