
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

ZŠ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU,  HUSOVA 579 

KONANÉ DNE 2. 9. 2019 

 

Přítomni: členové školské rady – Vladimíra Matějková, Ing. Jan Kotačka, Bc. Eva Vadovičová, 

Mgr. Soňa Burianová, Mgr. Darja Němcová 

Omluvena: Jolana Cejnarová 

Další přítomni: Mgr. Věra Špačková 

Program jednání:  

1. Přivítání členů  

2. Projednání inspekční zprávy školy 

3. Schválení výroční zprávy školy 

4. Schválení školního řádu 

5. Schválení aktualizované verze ŠVP 

6. Seznámení s pracemi provedenými o prázdninách 

7. Informace o grantech 

8. Různé 

9. Návrh rozpočtu  

Ad 1. Jednání školské rady zahájila paní Matějková (předsedkyně Školské rady), která 

přivítala všechny přítomné členy. 

Ad 2. Byla projednána inspekční zpráva školy. 

Ad 3. Byla schválena výroční zpráva školy za rok 2018 – 2019 (5 hlasů).  

Ad 4. Aktualizovaný školní řád byl schválen všemi přítomnými (5 hlasů). 

Ad 5. Přítomní byli seznámeni se změnami ve Školním vzdělávacím programu. Aktuální verze 

ŠVP byla poté jednohlasně schválena.  

Ad 6. Paní ředitelka shrnula práce proběhlé o prázdninách. Práce na fasádě školy budou 

pokračovat ještě na podzim. 

Ad 7. Paní ředitelka seznámila členy školské rady s granty, do kterých je škola zapojena v 

aktuálním školním roce.  



 Šablony II (doučování žáků, kluby pro žáky, sdílení zkušeností, tandemová výuka, 

DVPP) 

 Erasmus+ (jazykové pobyty pro učitele, zaměření na CLIL) 

 Pokusné ověřování paměťových institucí (exkurze pro žáky se zaměřením na 

zážitkovou pedagogiku) 

 Respektujeme přírodu (částečná revitalizace školního pozemku) 

 Potravinová pomoc do škol (obědy zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin) 

 Můj klub (sportovní vybavení pro žáky) 

Ad 8. Paní ředitelka informovala přítomné o 

 Aktuálním počtu žáků na škole (305) 

 Změnách v pedagogickém sboru a nové paní uklízečce 

 Termínech a důvodech ředitelského volna 

 

 Ad. 9 Pan místostarosta seznámil všechny přítomné s harmonogramem stavebních prací na 

fasádě školy a s plánovanými investicemi do školní kuchyně (výhledově – stavební část).  

 

Termín příští schůzky je plánován na Den otevřených dveří. 

Zapsala:  

Mgr. Darja Němcová 

  


