
Zápis ze schůze Školské rady dne 29. 8. 2019 

 

Přítomni: 

Školská rada: 
za zřizovatele:  p. Dagmar Zrnová 
   p. Mgr. Michaela Pospíšilová – omluvena 
za školu:  p. uč. Mgr. Jitka Bušová 
   p. vych. Michaela Skácelová  
za rodiče:  p. Petra Horáková 
   p. Dagmar Zajíčková – předsedkyně ŠR 
Hosté: 
ředitelka ZŠ  p. Mgr. Lenka Beranová 
zástupkyně ředitelky p. Mgr. Jana Klanicová 
 
Program: 
1. Úvod  
2. Zahájení 
3. Výroční zpráva ZŠ Zdounky za školní rok 2018/2019 
4. Aktualizace školního řádu – Dodatek č. 1 
5. Různé  
6. Závěr 
 

 
1. Úvod 
Schůze Školské rady byla svolána na žádost ředitelky školy na 29. 8. 2019 v 16.00 hod., do 

ředitelny ZŠ Zdounky. Předsedkyně ŠR společně s paní ředitelkou přivítala všechny přítomné. 

Paní ředitelka představila novou zástupkyni ředitelky školy Mgr. Janu Klanicovou. 

2. Zahájení schůze 
Členům ŠR byly předány materiály k projednání a schválení. 
 
3. Výroční zpráva ZŠ Zdounky za školní rok 2018/2019 
Školská rada projednala, jednohlasně a bez připomínek schválila Výroční zprávu o činnosti 
školy, o hospodaření školy, o poskytování informací za školní rok 2018/2019. 
Výroční zpráva byla schválena v předloženém znění dne 29. 8. 2019 
 
4. Aktualizace školního vzdělávacího programu - Dodatek č. 1 (platný od 1. 9. 2019) k ŠVP – 
Vzdělání-cesta k úspěchu. 
Tímto Dodatkem se mění obsah vzdělávacího předmětu zeměpis pro 6. – 9. ročník a doplňuje 
obsah vzdělávacího předmětu náboženství pro 3. ročník ve ŠVP pro základní vzdělávání 
„Vzdělání – cesta k úspěchu“, platném od 1. 9. 2018. Zdounecký pan farář bude nově na 
základě dohody o provedení práce vyučovat náboženství ve 3. ročníku a ve 4. – 6. ročníku, 
celkem 2 hodiny týdně. Na výuku náboženství v 1. a 2. ročník zůstává p. vychovatelka 
Skácelová, 1 hodina týdně. Co se týče zeměpisu, v jednotlivých ročnících bylo učivo 
„přehozeno“ tak, aby více korespondovalo s obsahem učebnic. 
 



ŠR projednala, jednohlasně a bez připomínek schválila Dodatek č. 1 ke Školnímu 
vzdělávacímu programu „Vzdělání – cesta k úspěchu“, s platností od 1. 9. 2019.  
 

5. Různé: 
 Paní ředitelka podala aktuální informace spojené se zahájením nového školního roku 
2019/2020: 
- noví pedagogové ve škole, stanovení třídních učitelů, 
- rozvrh hodin, rozmístění tříd, 
- nové sady učebnic,  
- nové lavice a židle do některých tříd, dokoupení pomůcek na výuku, 
- školní jídelna bude vařit (cca 1 – 2 měsíce) obědy i pro ZŠ a MŠ v Roštíně (z důvodu tamější 
rekonstrukce), 
- v budově školy na I. st. byla dokončena klimatizace a odvětrávání, bylo provedeno broušení 
parket ve dvou místnostech, 
- byly provedeny opravy výmalby v budovách školy, 
- v 1. třídě bylo pořízeno nové vybavení a interaktivní tabule, 
- informace o počtu žáků ve škole, přestupy žáků na jinou školu, přestupy na zdejší školu. 
 
6. Závěr: 
Paní ředitelka se s přítomnými členy ŠR rozloučila a poděkovala všem za účast a pozornost. 
Schůze byla ukončena v 16.45 hod. 
 
 
Zapsala:   Dagmar Zrnová 
Dne:          29. 8. 2019 
 
 
 
  

 

  ……………………………………………………..          ……………………………………………… 
   Dagmar Zajíčková – předsedkyně                   Michaela Skácelová– členka ŠR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

Usnesení z jednání Školské rady při ZŠ Zdounky ze dne 29. 8. 2019 

 

 

Školská rada schválila: 

 

- Výroční zprávu o činnosti školy, o hospodaření školy, o poskytování 

informací za školní rok 2018/2019. 

- Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu „Vzdělání – cesta 
k úspěchu“, s platností od 1. 9. 2019.  
 

 

 

 

 

……………………………………………………..  ……………………………………………… 
Dagmar Zajíčková – předsedkyně   Michaela Skácelová– členka ŠR 
 
 

 


