
Zápis z jednání školské rady (24. 1. 2017) 
 

 
Program: 

 

1. Zahájení 

2. Přivítání člena školské rady z řad pedagogických pracovníků 

3. Seznámení s jednacím řádem 

4. Zveřejňování informací ze zasedání školské rady 

5. Informace ředitelky školy 

- informace o čerpání rozpočtu 

- žákovský parlament 

- ŠVP 

- organizace školního roku 2016/2017 

- čerpání finančních prostředků z projektů 

- prospěch a chování žáků za 1. pololetí 2016/2017 

      6.   Různé 

      7.   Závěr 

 

Přítomni: 

Mgr. Lenka Moresová 

Mgr. Radek Hlaváč 

Carol Kaniová 

Mgr. Lenka Vokurková 

Mgr. Jitka Štorková 

 

 

1. Zahájení 

    Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila ředitelka ZŠ V. Menšíka  

Mgr. Lenka  Vokurková. Seznámila členy školské rady s právy, povinnostmi a činností 

školské rady, vyplývajícími ze zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

2. Přivítání člena školské rady za zřizovatele 

 

     Ředitelka školy představila členům školské rady nového zástupce z řad ped. 

pracovníků  – Mgr. Lenku Moresovou 

 

3. Seznámení s jednacím řádem 

     Ředitelka školy seznámila přítomné členy s jednacím řádem školské rady. 

 

4.  Zveřejňování informací o jednáních školské rady rodičům 

Informovanost rodičů o jednáních školské rady bude probíhat prostřednictvím 



webových stránek školy.  

5. Informace ředitelky školy 

- ŠVP Otevřená škola, platný od 1. 9. 2016 

- Školní a klasifikační řád, platný od 1. 9. 2016 

- Organizace školního roku 2016/2017 

- Žákovský parlament 

- Informace o čerpání rozpočtu 

- Zapojení školy do projektů 

- Vzdělávání žáků s SPU a integrovaných 

- Kázeňské problémy žáků, spolupráce s PPP, kurátorkou, SVP a SPC 

- Prospěch žáků za 1. čtvrtletí 2016/2017 

- Propojenost pedagogů s asistentkami pedagogů 

- Vybudování polytechnické učebny 

- Bezplatné stravování ve školním roce 2016/2017 

- „Pamlsková“ vyhláška a zrušení automatů ve škole 

- Zápis do první třídy – duben 2017 

- Novela školského zákona 

 

6. Různé 

     Příští zasedání školské rady se bude konat v červnu 2017.  

 

7. Závěr 

     Jednání rady bylo ukončeno v 10.30 hodin.  

 

 

 

 

 

Zapsala: L. Vokurková 


