
13. zasedání Školské rady 

3.9.2012 

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

Šetková, Jolana Vaněčková 

Omluven: Michal Vogeltanz 

Hosté:  Karel Derfl 

 

Program 

 

1. Přivítání, program 

2. Dodatky  k ŠVP  

3. Čerpání peněz z projektu EU peníze školám 

4. Testování žáků 

5. Mapa MŠ 

6. Příspěvek ředitele školy 

7. Připomínky, diskuse ostatních členů 

8. Závěr 

 

 

ad 1)  Úvodní slovo a přivítání – předsedkyně ŠR M.Šprunglová 

 

ad 2 ) Dodatek  k ŠVP – nový volitelný předmět Filmová tvorba, jeho náplň a přehled 

ostatních volitelných předmětů nabídnutých žákům již koncem školního roku provedla 

J.Vaněčková 

 

ad 3) Čerpání peněz z projektu EU peníze školám – i v novém školním roce budeme 

realizovat projekt EU peníze školám. Jedná se financování navýšení počtu hodin volitelných 

předmětů na II.stupni a hodin rozdělených ve spojených třídách na I.stupni ( M 3.,4.r.) 

Informovala J.Vaněčková 

 

 

ad 4) Testování žáků - v rámci sebehodnocení a autoevaluace jsme si v loňském školním roce 

opět objednali u společnosti SCIO následující testování :  

1. Stonožka – ČJ, M, OSP, AJ, KK – pro 6. třídu 

2. Stonožka – KK, ČJ, M, AJ, OSP – pro 9. třídu 

3. Stonožka – ČJ, AJ, M, ČaJS, OSP – pro 3. třídu 

Výsledky žáků se odrážejí především ve složení jednotlivých tříd, velice pěkné výsledky měli 

žáci v AJ, KK a OSP. 

Po ukončení a vyhodnocení testování dostali všichni žáci hodnotící zprávu pro rodiče, kde 

byly názorně graficky i slovně zpracovány výsledky žáka. Seznámení s výsledky rodiče 

podepsali v žákovských knížkách. 

 

Naše škola se také zúčastnila celoplošného testování ČŠI,  konkrétně v 5. a 9. ročníku. 

V celkovém vyhodnocení jsou výsledky našich žáků průměrné: 

 



A. 5. ročník  

 Matematika – 51,70% 

 Český jazyk – 62,88% 

 Anglický jazyk – 48,55% 

 

B. 9. Ročník 

 Matematika – 53,75% 

 Český jazyk – 65,83% 

 Anglický jazyk – 47,44% 

 

Již během testování  dostali všichni žáci přihlašovací údaje pro sebe a pro rodiče, kde se 

po skončení testování mohli seznámit s výsledky. Seznámení s výsledky rodiče podepsali 

na týdenních plánech. 

 

 

Ad 5) Mapa MŠ – ředitel školy informoval přítomné o dobrých výsledcích tohoto 

dotazníkového šetření a odkázal na možnost nahlédnout do písemných materiálů k tomuto 

šetření vydaných ( byly již k dispozici na nástěnných tabulích v závěru loňského školního 

roku ). 

 

Ad 6)  Příspěvek ředitele školy: 

 - zhodnotil uplynulé období velmi kladně;  

– informoval o změnách financování škol 

- informoval o přestavbě MŠ  

- kladně zhodnotil výměnný pobyt ve Švýcarsku  

- informoval o naplněné kapacitě MŠ 

   

 

Ad 7) Připomínky, diskuse ostatních členů - předsedkyně ŠR připomněla, že ani zřizovatel, 

ČŠI a ŠR nenavrhli změnu ve vedení školy, tudíž neproběhlo konkurzní řízení a ředitelem ZŠ 

a MŠ Chraštice zůstává nadále Mgr. Karel Derfl. 

Ředitel školy nabídl přítomným prohlídku nových prostor v rekonstruované MŠ a vysvětlil 

další záměry. 

 

ad 6)  Závěr: 

Dodatky k ŠVP na školní rok 2012/2013 byly jednomyslně schváleny. 

             

 

Zasedání skončilo v 18:30 hodin 

 

 

 

Zapsala: Jolana Vaněčková 

 

Ověřila: Marie Šprunglová 

 

 

 

        


