
8. zasedání Školské rady 
28.1.2010 

 
Přítomni:  Marie Šprunglová, Anna Macounová, Jitka Čejdíková,  

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

1. Přivítání, program 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009 
3. Dodatky k ŠVP „Spolu a v pohodě“ 
4. Připomínky, diskuse ostatních členů 
5. Příspěvek ředitele školy 
6. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně p.Šprunglová 
 
ad 2 ) Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009: 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy, ředitel školy dovysvětlil některé 
části. Poté byla zpráva schválena. 
 

ad 3 ) Dodatky k ŠVP :  
1. Volitelné předměty (Domácnost, Sportovní hry, Německý jazyk, Informatika pro pokročilé, 
Základy administrativy, Náboženství) – byly předloženy učební osnovy a plány pro tato 
předměty k nahlédnutí, rovněž učební osnovy pro letošní školní rok. 
2. Projekt Finanční gramotnost – v souladu s doporučením MŠMT zavádět výuku finanční 
matematiky v rámci odpovídajících předmětů. 
3. Dodatky byly schváleny. 

 
ad 4) Připomínky, diskuse: 

Situace v MŠ Pečice a Chraštice, srovnání výukových metod a výsledků připravenosti 
dětí k zápisu do I.třídy. 
Testování žáků SCIO – Eskalátor, Stonožka, Mapa školy (srovnávací testování v rámci 
ČR, velmi dobré umístění našich žáků zejména v Aj, využití výsledků ve výstupním 
hodnocení vycházejících  žáků). 
Vlastní hodnocení školy je nedílnou součástí našeho ŠVP, v testování budeme 
pokračovat i v dalších letech. 
Kladně hodnocena spolupráce zřizovatele (OÚ Chraštice) i spolupráce s MŠ. 
 

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) škola pracuje 3. rok podle svého ŠVP v 1.,2., 3. a 6.,7.,8. ročníku 
b) vysvětlil některé personální změny ( nová vychovatelka ŠD ) 
c) přestavba MŠ nebyla realizována v plném rozsahu plánu. Došlo jen k nezbytně       
nutným opravám, které financoval zřizovatel 
d) rýsuje se možnost finančního grantu na spolupráci s partnerskou školou ve 
Švýcarsku ( proběhla první jednání mezi ZŠ, OÚ a švýcarským vyslanectvím ) 
e)  klub pro děti byl vybaven a otevřen pro žáky začátkem října, dobře slouží dětem i     
k případné výuce rozdělených tříd    

   f ) 27.ledna – proběhl zápis do 1.třídy ZŠ a MŠ 
   

 
 
ad 6)  Závěr: 

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 a dodatky k ŠVP  byly jednomyslně 
schváleny. 

            Zasedání skončilo v 18:15 hodin 
 
 
 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 
 
 
 
        


