
 

22. zasedání Školské rady 

31.8.2017 
 

Přítomni: Marie Šprunglová, Martina Švejdová, Jan Trča, Bohuslava Šetková, Pavel 

Vogeltanz, Jolana Vaněčková 

Hosté:      Karel Derfl 

 

Program 
 

1. Přivítání, program 

2. Projednání změn ŠVP 

3. Projednání závěrů inspekční zprávy 

4. Ukončení volebního období 

5. Informace ředitele školy 

6. Závěr 
 

ad 1)  Úvodní slovo a přivítání: 
 

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné členy a seznámila s programem zasedání ŠR.  
 

ad 2)  Projednání změn ŠVP: 

 

Koordinátor ŠVP Jolana Vaněčková seznámila přítomné se změnami ve školním vzdělávacím 

programu MŠ.  Jedná se o vzdělávání dětí od dvou do tří let, o přijatých podmínkách pro 

vzdělávání těchto dětí.  ŠVP MŠ a změny v něm byly schváleny na pedagogické radě s platností 

od 1.9.2017, č.j. 052/2017. Také seznámila s Dodatkem k ŠVP Spolu a v pohodě, kterým 

se upravuje povinná výuka plavání na I. stupni. Dodatek byl schválen na pedagogické radě 

s platností od 1.9.2017, č.j. 067/2017. Nově vytištěné vzdělávací programy jsou 

k nahlédnutí ve škole a v elektronické podobě na webu školy. 

ad 3)   Projednání závěrů inspekční zprávy: 

 

Předsedkyně ŠR  přečetla a informovala členy ŠR o závěrech  zprávy z inspekční činnosti,     

která proběhla na naší škole ve dnech 3.4. – 6.4.2017. Ředitel školy informoval o 

přijatých opatřeních k odstranění některých slabých stránek, které byly zjištěny. 

ad 4)   Ukončení volebního období: 

 

Předsedkyně ŠR  informovala o ukončení stávajícího volebního období a vyhlášení voleb 

pro další období na podzim 2017. 

 

ad 5)   Informace ředitele školy: 

 

 organizace školního roku 2017/2018 

 zapojení do projektů OPVV ( šablony ) 

 plánované projekty: výstavba podkroví ZŠ, školní dílny, tělocvičny 

 dovysvětlení inspekční činnosti, přístupu inspektorů a dětí ( Školní parlament ) 
 

ad 5)   Závěr: 
 

ŠR vzala na vědomí úpravy a změny ŠVP, závěry zprávy z inspekční činnosti a přijatá 

opatření, volby na nové období. Vyjádřila se pozitivně k chystaným školním projektům a 

činnosti školy vůbec. 
 

Zasedání skončilo v 19:00 hodin 

Zapsala: Jolana Vaněčková 

Ověřila: Marie Šprunglová 

 


