
15. zasedání Školské rady 
26.6.2013 

 
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 Dodatku k ŠVP ZV 
3. Informace o testování žáků  
4. Příspěvek ředitele školy  
5. Připomínky, diskuse ostatních členů  
6. Závěr 

 
 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně ŠR 
 
 
ad 2)  Projednání a schválení Dodatku k ŠVP ZV: 

Každý člen se seznámil s obsahem Dodatku k ŠVP ZV, nevznesl nikdo žádné 
připomínky. Poté byl dokument schválen ( viz příloha ). 
 

ad 3)  Informace o testování žáků:  
J.Vaněčková informovala o testování SCIO STONOŽKA, byli testováni žáci 9. , 6. a 
3. ročníku. Nově jsme žáky 8. a 9. ročníku zapojili do testování PRUT ( průřezová 
témata ). 
V měsíci květnu se uskutečnila 2. celoplošná generální zkouška ověřování výsledků 
žáků na úrovni 5. a 9. ročníků ZŠ. Při testování jsme úzce spolupracovali s ČŠI jako 
vybraná škola ve Středočeském kraji, po testování proběhl pohovor o jeho průběhu a 
výsledcích. Rodiče obdrželi přihlašovací údaje žáků, kde se mohli seznámit s jejich 
výsledky. 
 

ad 4)  Příspěvek ředitele školy: 
-   zhodnotil uplynulé období velmi kladně  
-   konečná úprava půdního prostoru – proběhne během prázdnin 
-   výměnný pobyt Švýcarů u nás – v červenci přijedou děti s učiteli k nám  
-   výstavba ekozahrady – škola získala grant na výstavbu venkovní učebny 
-   zápis do ZŠ - 23. a 24. ledna byl zápis do 1.třídy ZŠ, v září nastoupí 19 žáků do 
1.třídy 
-   zápis do MŠ – zápisu se zúčastnilo 13 žáků, není naplněna kapacita MŠ 
-  logopedická výuka v MŠ a ZŠ – kladně hodnocena ze strany rodičů i učitelů, byl 
podán projekt na podporu logopedické výuky 

 
 
 



Ad 5) Připomínky, diskuse: 
 - kladné hodnocení testování SCIO STONOŽKA 
 - význam spolupráce OÚ z okolních obcí 
 - nové vybavení MŠ 
  

 
 

 
ad 6)  Závěr: 

Dodatek  k ŠVP ZV byl jednomyslně schválen. 
 
 
 
 
 
Zasedání skončilo v 19:30 hodin 
 
 
 
 
Zapsala: Jolana Vaněčková 
 
Ověřila: Marie Šprunglová 
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