
Zápis z jednání školské rady 1. 9. 2022 

   

Program:  

  

1. Zahájení  

2. ŠVP „Otevřená škola“ od 1. 9. 2022, Školní řád od 1. 9. 2022, Plán práce 

2022/2023, Organizace školního roku 2022/2023, Výroční zpráva 2021/2022, 

Koncepce školy 2022 - 2025 

3. Přípravná třída ve škol. roce 2022/2023 

4. Kapacita školy k 1. 9. 2022 

5.  Vybudování nových učeben 

6. Organizace školního roku 2022/2023 

7. Volby do Školské rady 

8. Různé 

9. Závěr 

Přítomni:  

Mgr. Lenka Moresová  

Ing. Ivana Krejčová  

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. Projednání a schvalování dokumentů platných od 1. 9. 2022 

 

ŠVP „Otevřená škola“ od 1. 9. 2022, Školní řád od 1. 9. 2022, Plán práce 

2022/2023, Organizace školního roku 2022/2023, Výroční zpráva 2021/2022, 

Koncepce školy 2022 – 2025. 



Všechny uvedené dokumenty byly projednány a bez námitek schváleny všemi členy 

Školské rady. 

 

3. Přípravná třída ve škol. roce 2022/2023 

Ve školním roce 2022/2023 funguje při ZŠ V. Menšíka Ivančice přípravná třída 

s počtem 13 dětí předškolního věku nebo po odkladu povinné školní docházky. 

Náplň přípravné třídy: zažití školního režimu a návyků, spolupráce ve skupině, chování 

ve školním kolektivu, rozvoj schopnosti aktivní spolupráce s učitelem, diagnostika 

možných výukových potíží (logopedické, dyslektické, ADHD), rozvoj rozumových 

schopností, nácvik pro  psaní, čtení, paměť, rozvoj matematických schopností, návyky 

na pravidelné školní povinnosti, orientace v okolním světě. 

4. Kapacita počtu žáků v ZŠ V. Menšíka Ivančice 

 

Kapacita školy je 390 žáků, k 1. 9. 2022 školu navštěvuje 380 žáků. Ukrajinští žáci 

školu nenavštěvují. 

 

5. Vybudování nových učeben 

Členové školské rady byli seznámeni s požadavkem vybudovat dvě nové učebny (nad 

školní družinou a za budovou 2. stupně) a s rekonstrukcí dvou školních hřišť. 

6. Organizace školního roku 2020/2021 

Byly předloženy termíny prázdnin, konzultačních hodin, třídních schůzek, provozních 

porad, pedagogických rad, žákovského parlamentu, ředitelského volna apod.  

 

7. Volby do Školské rady 

V listopadu 2022 končí tříleté volební období členů ŠR, budou vyhlášeny volby z řad 

zákonných zástupců, pedagogů a zástupce od zřizovatele. Volby proběhnou ve dnech 

třídních schůzek v listopadu 2022.  

8. Různé 

 

Ředitelka školy seznámila přítomné s:  

  

- změnami v legislativě, navýšením tarifů pro nepedagogické pracovníky, chystanou 

novelou zákona o pedagogických pracovnících 



- probíhajícími projekty: Norský projekt, Bezplatné stravování, Šablony III., Šablony 

Operačního programu Jan Amos Komenský od 1. 4. 2023 

- hygienickými nařízeními v budovách školy 

- počty žáků ve školním roce 2022/2023 

- žáky s SVP + integrovanými žáky 

- návrhem rozpočtu na rok 2023  

- 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 školní rok 2022/2023 

 

 

9. Závěr 

 

Další schůzka školské rady byla naplánována na listopad 2022.  

  

Jednání rady bylo ukončeno ve 13.00 hodin.   

 

Zapsala: Mgr. Lenka Moresová 

 

 

 

 


