
Zápis z jednání školské rady 29. 8. 2018 
 
 

Program: 
 
      1. Zahájení 

2. ŠVP, Školní a klasifikační řád, Vnitřní řád ŠD  

3. Výroční zpráva 2017/2018 

4. Rekonstrukce budovy Komenského nám. 7  

5. Organizace školního roku 2018/2019 

6. Vybudování přechodu pro chodce 

7. Různé 

8. Závěr 

Přítomni:                                         Omluveni: 

Mgr. Lenka Moresová           Mgr. Radek Hlaváč 
Mgr. Jitka Štorková 
Mgr. Lenka Vokurková 
Carol Kaniová 
 

 

1. Zahájení 

   Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila předsedkyně školské rady ZŠ V. Menšíka 
Mgr. Lenka Moresová.  
 
2. Změny v ŠVP 
     
Ve školním roce 2018/2018 nedochází k žádné změně v ŠVP, Školním a klasifikačním řádu, 
ve Vnitřním řádu ŠD. Zůstávají v platnosti ze školního roku 2017/2018. 
 
 
3. Výroční zpráva 2017/2017 

Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou za uplynulý školní rok, kterou bez 
námitek schválili. 

 

4. Rekonstrukce kanalizace v budově školy na Komenského nám. 7 

Zřizovatel přesunul rekonstrukci havarijního stavu kanalizace v budově 1. stupně na 
Komenského nám. 7 z roku 2018 do roku 2019. 
 
5. Organizace školního roku 2018/2019 
 



Byly předloženy termíny prázdnin, konzultačních hodin, třídních schůzek, provozních porad, 
pedagogických rad, žákovského parlamentu, akcí školy, dnů ředitelského volna apod. 
 
6. Vybudování přechodu pro chodce  
 
Ředitelka školy žádala zřizovatele o vybudování přechodu pro chodce před budovou ZŠ a 
zajištění bezpečnosti přecházení dětí křižovatkou příslušníků Policie ČR – viz zápis z Rady 
města srpen 2017. Opakovaně svůj požadavek urgovala na četné žádosti rodičů. Do 
dnešního dne se nikdo k vybudování přechodu nevyjádřil. Bude usilovat alespoň o umístění 
dopravního značení Pozor, děti! 
 
 
7. Různé 
 
Ředitelka školy seznámila přítomné s: 
 
- změnami v legislativě, změnami ve financování ve školství od 1. 1. 2020 
- počty žáků ve školním roce 2018/2019 
- žáky s SVP 
- návrhem rozpočtu na rok 2019 
- plánem rekonstrukcí v budovách školy 
- kázeňskými problémy žáků a jejich řešení 
- vztahy s okolními základními školami 
- modernizací a vybaveností tříd a odborných učeben 
- plánem akcí na šk. rok 2018/2019 
 
  8. Závěr 
 
Další schůzka školské rady byla naplánována na leden 2019. 
 
Jednání rady bylo ukončeno ve 10.00 hodin.  

Zapsala: Mgr. L. Moresová 


