
14. zasedání Školské rady 

21.2.2013 

 
Přítomni: Marie Šprunglová, Anna Macounová, Jitka Čejdíková, Bohuslava Šetková, 

Michal Vogeltanz, Jolana Vaněčková 

Hosté:      Karel Derfl 

 

Program 

 

1. Zahájení, přivítání členů, program 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012 

3. Informace o změnách RVP a ŠVP, testování žáků a učitelů 

4. Příspěvek ředitele školy  

5. Připomínky, diskuse ostatních členů  

6. Závěr 

 

 

ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně ŠR 

 

 

ad 2)  Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2011/2012: 

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

Poté byla zpráva schválena. 

 

ad 3)  Informace o změnách RVP a ŠVP, testování žáků a učitelů:  

J.Vaněčková informovala o podstatných změnách RVP ( cizí jazyk, matematika, 

průřezová témata ), které učitelé zapracují do ŠVP Spolu a v pohodě a začnou podle 

nich vyučovat od dalšího školního roku. Tyto změny budou schvalovány na dalším 

zasedání ŠR. 

Také informovala o celosvětovém testování práce učitelů TALIS, do kterého byla naše 

škola vybrána ČŠI. Jedná se o testování škol z třiceti zemí světa, z každé země bylo 

vybráno 200 škol.  

Škola pokračuje v testování SCIO STONOŽKA, zatím byli testováni žáci 9. a 6. 

ročníku. Nově jsme žáky 8. a 9. ročníku zapojili do testování PRUT ( průřezová 

témata ). 

V měsíci květnu se uskuteční 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků 

žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. 

 

ad 4)  Příspěvek ředitele školy: 

-   zhodnotil uplynulé období velmi kladně  

- financování malých škol – v současné době budou školy financovány podle 

skutečného     počtu žáků bez ohledu na místa trvalého bydliště 

-  přestavba MŠ – proběhla kolaudace a kontrola přestavby MŠ, nebyly nalezeny 

žádné závady. Na základě toho bude žádáno o další grant na dokončení a úpravy 

vzniklých prostor. 

-   výměnný pobyt Švýcarů u nás – v červenci přijedou děti s učiteli k nám  

-   grant na hřiště – bude postupně realizována přestavba sportovního hřiště 



-   výstavba ekozahrady – škola získala grant na výstavbu venkovní učebny 

-   zápis do ZŠ - 23. a 24. ledna byl zápis do 1.třídy ZŠ, kterého se zúčastnilo 22 dětí 

-  zapojení 2 pedagogů do projektu Montessori program pro inkluzi, získání pomůcek 

a jejich ověřování v praxi 

- ukončení projektu Řešení vrstevnických vztahů, účast na slavnostní závěrečné 

konferenci 

-  logopedická výuka v MŠ a ZŠ – kladně hodnocena ze strany rodičů i učitelů ( např. 

zápis ZŠ ) 

 

 

 

Ad 5) Připomínky, diskuse: 

 - kladné hodnocení testování SCIO STONOŽKA 

 - význam spolupráce OÚ z okolních obcí 

 - nové vybavení MŠ 

 - prohlídka MŠ 

 

 

 

ad 6)  Závěr: 

Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 byla jednomyslně schválena. 

 

 

 

 

 

Zasedání skončilo v 18:00 hodin 

 

 

 

 

Zapsala: Jolana Vaněčková 

 

Ověřila: Marie Šprunglová 

 

 

 

        


