
6. zasedání Školské rady 
20.6.2008 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Renata Skalová,  

       Michal Vogeltanz, Jana Levíčková 
Hosté:      Karel Derfl 
Omluven: František Srp 
 
Program 
 

1. Přivítání 
2. Zpráva, tj. shrnutí činnosti ŠR za uplynulé tříleté volební období 
3. Příspěvek ředitele školy 
4. Dodatek ke ŠVP „Spolu a v pohodě“ 
5. Připomínky, diskuse ostatních členů 
6. Závěr 

 
 
ad 2) Tato zpráva je přílohou zápisu 

- shrnutí činnosti ŠR provedla předsedkyně – Marie Šprunglová 
- konstatovala, že je nutno provést nové volby (3 roky máme za sebou), zatím 

není jasné, podle jakých pravidel 
- byly nastíněny úkoly pro další období 

 
ad 3) Příspěvek pana ředitele, Mgr. Karla Derfla 

- zhodnotil uplynulé období velmi kladně – porovnával s jinými školami na 
základě zkušeností svých kolegů 

- konstatoval, že rada funguje a plní cíle; její práce má smysl 
- poděkoval členům ŠR za jejich čas strávený touto prací 
- poskytl nové informace 

a) škola pracuje 1. rok podle svého ŠVP v 1. a 6. ročníku 
b) od září nastanou změny v personálním obsazení školy (odchází J. Peterková    
     ml., M. Klímová, J. Levíčková a z kuchyně Z. Fárová) 
c) končíme práci na projektu – Kruh spolupracujících škol (19.6.2008 proběhla   
    závěrečná konference) 
d) září – bude se konat výročí obce (sobota 21.9.2008) 
e) informoval o stavu počtu žáků – příští rok nastane velký úbytek, pak se  
    situace bude lepšit 
f) přestavba MŠ se přesouvá na příští rok 
g) o prázdninách jedou děti na výměnný pobyt do Švýcarska 
h) škola získala grant na knihovnu a na hřiště 
ch) pokračování Hudební školy pod vedením p. Zelnera (besídka se velmi  
     povedla) 
i) došlo k reklamaci fasády 
j) bude se upravovat bývalá kuchyňka a renovovat se bývalá PC učebna (stane  
   se z ní klub pro děti) 



k) škola získala vyřazené PC od firem (sponzorské dary) 
 

                   ad 4) Dodatek ke Školnímu vzdělávacím u programu „Spolu a v pohodě“ platný od 1.9.2008  
 

Volitelné předměty: v letošním školním roce jsme připravili ( s ohledem k našemu ŠVP) pro 
žáky nabídku těchto volitelných předmětů: 
6. ročník – Domácnost, Sportovní hry ( viz učební osnovy ) 
7. ročník – Německý jazyk ( viz učební osnovy ) 
8. ročník – Německý jazyk, Domácnost, Sportovní hry, Informatika pro pokročilé, Základy                     
administrativy 
9. ročník - Německý jazyk, Domácnost, Sportovní hry, Informatika pro pokročilé, Základy                     
administrativy 
 
 
ad 5) Rodiče ani představitelé obce neměli žádné připomínky. 
 
ad 6)  Zasedání skončilo v 19:05 hodin 
 
 
 
Zapsala: Jana Levíčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 
 
 
 



Činnost Školské rady za uplynulé období 
 
 Školská rada byla zřízena ke dni 3.11.2005 usnesením Zastupitelstva obce Chraštice 
v počtu 6 členů – zastupujících po 2 OÚ, SRPZŠ a ZŠ a MŠ. Je to orgán školy, který má 
umožňovat zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším 
osobám podílet se na správě školy. 
 ŠR pracovala po celou dobu ve stejném složení. Nevyskytla se situace, která by 
vyžadovala změnu ať ze strany zřizovatele, vedení školy nebo osob zvolených. Funkční 
období členů ŠR je tříleté, tudíž letos bude třeba provést nové volby a ustanovit nové složení 
ŠR. 
 ŠR zasedala 2x ročně, nevyskytla se situace, která by vyžadovala mimořádné nebo 
jinak častější jednání. Termíny schůzí byly vždy alespoň s týdenním předstihem oznamovány 
a doba jednání byla uzpůsobena tak, aby se mohli všichni pozvaní zúčastnit. Účast byla tedy 
téměř 100 %, nejvýše chyběl 1 člen pro pracovní zaneprázdněnost vyplývající z vlastního 
zaměstnání. ŠR byla tudíž vždy usnášeníschopná. Zván byl pravidelně ředitel školy.  
 Na svých zasedáních ŠR projednávala (ve smyslu úkolů vyplývajících ze „zákona“ a 
Jednacího řádu ŠR) výroční zprávy o činnosti školy, rozpočtu školy, o hospodaření, 
vyjadřovala se k ŠVP, jeho rozsahu a dopadu na výuku, ke školnímu řádu a pravidlům pro 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků, projednávali jsme rozbor stavu školy na základě 
zjišťování mezi žáky a rodiči v podobě tzv. „Mapy školy“. Příslušné dokumenty měl každý 
člen ŠR k dispozici na prostudování a připomínkování v předstihu (asi týden) buď v písemné, 
nebo v elektronické podobě s úkolem shromáždit dotazy a připomínky ze svého příslušného 
okruhu (zřizovatel, školy, rodiče).Rozbor těchto materiálů provedl vždy fundovaně ředitel 
školy podrobnými vysvětleními.  

Součástí našich jednání bylo i poděkování ŠR rodičům, veřejnosti i zřizovateli za 
pomoc škole při různých akcích (úpravy, přestavba, budování hřiště, parku, sponzorské 
dary…). Dále pak výzva ke spolupráci v oblasti výchovného působení na žáky zejména na 
veřejnosti, v dopravních prostředcích a všude tam, kde není možné přímé působení školy 
(různé akce v obcích, společenské události, kulturní vystoupení, zájezdy apod.). 

Ze všech jednání byly pravidelně vyhotoveny pověřeným členem zápisy a dány na 
www stránky školy a na vývěsku k veřejnému nahlédnutí. O činnosti ŠR byla podávána 
informace na pedagogických radách školy. 

V průběhu činnosti ŠR nebyla provedena na škole inspekce, tudíž jsme neprojednávali 
žádnou inspekční zprávu. 

Úkoly pro příští činnosti (naše slabiny): 
- hodnocení výsledků zavedení nového ŠVP, ohlasy z veřejnosti 
- možnost působení v oblasti financování školy z těch OÚ, které příliš „striktně“ 

dodržují zákony 
- ještě větší spolupůsobení na výchovu našich žáků na veřejnosti. 
Součástí tohoto přehledu by měly být i připomínky ředitele školy a nás všech 
přítomných. 

Další schůzka ŠR by se měla konat v přípravném týdnu, kdy by mělo dojít k vyhlášení nových 
voleb do ŠR.  
        Marie Šprunglová 


