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Zápis z jednání Školské rady 

29. 5. 2019, 18:30, ZŠ Škvorec 

 

Účast:  
Zástupci rodičů: Jaroslav Vácha 
Zástupci učitelů: Mgr. Hana Korbelová 
Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Doboš, Ing. Barbora Seidlová, Ing. Radek 
Pohnán 
Omluveni: Mgr. Josef Koting, Jan Rössler, Mgr. Helena Štvánová, JUDr. Petra 
Gronwaldtová Wagnerová 
Hosté: Mgr. Marcela Šeblová 
 

Jednání se zúčastnilo 5 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání ................................... 1 

2. Informace od vedení školy ................................................................................ 1 

3. Podněty od Komise pro kulturu a sport městyse Škvorec ............................. 2 

3. Různé ................................................................................................................... 2 

 

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 

Při posledním jednání školské rady dne 6.2.2018 nebyl uložen nikomu ze členů 
rady úkol k plnění. 
 

2. Informace od vedení školy 

Jednání rady se jako host zúčastnila ředitelka školy Mgr. Marcela Šeblová a 
seznámila přítomné členy s aktuálním dění ve škole. Zmíněny a diskutovány byly 
především následující body: 

• Žáci se společně pedagogy zúčastnili poznávacího a jazykového pobytu ve 
Švédsku, v rámci kterého mimo jiné navštívili i školu v městečku Tingsryd. 

• Naše škola již podruhé úspěšně využila dotační výzvy MŠMT (OP VVV) a 
v projektu Šablony II získala dotaci ve výši 1 316 520,00 Kč. Peníze budou 
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využity na vzdělávání pedagogických pracovníků, personální posílení o 
školního asistenta v základní škole a školního asistenta ve školní družině, 
dále na doučování pro žáky, čtenářské kluby, klub zábavné logiky a 
deskových her, klub komunikace v AJ a badatelský klub. V neposlední řadě 
budou prostředky využity na rozvoj využívání ICT techniky v základní škole 
a školní družině. 

• Naše škola získala podporu od MŠMT na dopravu žáků 3. a 4. ročníků na 
výuku plavání v celkové výši 42 000 Kč. 

3. Podněty od Komise pro kulturu a sport městyse Škvorec 

Ing. Radek Pohnán jako zástupce městyse ve školské radě a zároveň předseda 
komise pro kulturu a sport přednesl školské radě podněty, které vznikly na 
jednáních této komise. Podněty se týkaly výuky mediální a finanční gramotnosti 
a výuky první pomoci. Ředitelka školy paní Mgr. Šeblová i zástupkyně školy Mgr. 
Hana Korbelová vysvětlily, že tyto oblasti jsou již součástí vzdělávacího plánu a 
příslušné dovednosti získávají žáci průřezově v různých předmětech. Nejsou tedy 
vyučovány v samostatně. Škola se také účastní projektu Bankéři jdou do škol, 
kterého se aktivně účastní ing. Zdeněk Doboš – jedná se o diskuse s žáky na 
téma finanční gramotnost. 

3. Různé 

• Na minulém jednání školské rady pan Jaroslav Vácha informoval členy 
rady o přihlášení týmu žáků z 8. A do Robosoutěže FEL ČVUT pro základní 
školy a odpovídající třídy víceletých gymnázií. V konkurenci více než sta 
týmů z celé ČR se nakonec podařilo týmu Škvorečáci zvítězit. 

• Čtvrtý ročník Školního otvíráku se bude konat 20.9. Téma bude ještě 
diskutováno mezi pedagogy. Spolek sousedů nabídl spolupráci na 
ozvučení akce. 

• Dále se diskutovalo se zástupci městyse o přípravě na stavební akce ve 
škole. O prázdninách bude ve školní budově ve Škvorci probíhat 
rekonstrukce přízemí z důvodu protiradonových opatření. Na staré 
budově v Třebohosticích se bude o prázdninách měnit střešní krytina. 

 

Zapsal: Jaroslav Vácha 


	1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání
	2. Informace od vedení školy
	3. Podněty od Komise pro kulturu a sport městyse Škvorec
	3. Různé

