
Zápis z jednání Školské rady 

29.06.2017, 18:30, ZŠ Škvorec 

 

Účast:  

Zástupci rodičů: Jaroslav Vácha, Ing. Eva Vítovcová, Ing. Zdeněk Doboš 

Zástupci učitelů: Mgr. Soňa Formanová, Mgr. Hana Korbelová, Mgr. Josef Koting 

Zástupci zřizovatele: MUDr. Alexandr Kučera, ing. Eva Stašková 

Omluveni: MUDr. Luděk Rubáš 

Přizváni k jednání: ředitelka školy Mgr. Marcela Šeblová 

 

Jednání se zúčastnilo 8 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná. 

 

Program jednání: 

 Noví zástupci učitelů ve ŠR 

 Aktuální informace ze školy 

 Projednání zprávy ČŠI 

 Ostatní a diskuse 

 

1. Noví zástupci učitelů ve ŠR 

Paní ředitelka nám představila nové členy školské rady z řad učitelského sboru. 

Předčasné volby pro část členů ŠR vyhlásila ředitelka školy na základě odstavce 8, 

§167 Školského zákona. Novými členy ŠR tedy jsou: 

 Mgr. Soňa Formanová 

 Mgr. Hana Korbelová 

 Mgr. Josef Koting 

Funkční období je shodné se současnou školskou radou a končí 13.10.2018 (termín 

konání posledních řádných voleb). 

2. Aktuální zprávy ze školy 

Paní ředitelka seznámila členy školské rady s aktuálním děním ve škole: 

 V nové budově školy v Třebohosticích budou umístěny dvě nové třídy (1.A + 

1.B). Počet oddělení školní družiny se zvýší ze dvou na tři 

 Do učitelského sboru budou přijaty dvě nové učitelky pro 1. stupeň a dvě nové 

vychovatelky do ŠD. Dále bude ve škole působit nový speciální pedagog.  

 V budoucnu by ráda řešila 

o využití a regeneraci zahrady v Třebohosticích pro přestávky, výuku 

v přírodě a pohybové aktivity – ve spolupráci s obcí 

o PC učebna bude potřebovat revitalizaci 



o Doplnění pomůcek pro přírodovědné předměty 

o Vymalování dalších tříd ve Škvorci a Třebohosticích (přes prázdniny) 

o Větší spolupráci tříd 

o Rozšíření preventivních akcí 

o S novým kolektivem dotáhnout obnovu koncepce školy na dalších 5 let 

 

3. Projednání zprávy České školní inspekce 

Školská rada dále projednala zprávu ČSI. Její šetření probíhalo 22. - 27. 3. 2017 pod 

č.j. ČŠIS-424/17-S. Inspekční činnost proběhla na podnět podle § 174 odst. 6 zákona 

č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podnět byl zaměřen na podmínky a 

průběh vzdělávání. Paní ředitelka podala ŠR vysvětlení v bodech, které tato zpráva 

zmiňuje jako body, ve kterých je nutno hledat nápravu. Jednalo se zejména o body 

týkající se informování zákonných zástupců a výživových norem ve školní jídelně. 

Tyto body budou zapracovány do plánu práce na příští školní rok. 

 

Usnesení: Školská rada projednala zprávu České školní inspekce č.j. ČŠIS-424/17-S 

 

5. Ostatní diskuse 

V následné volné diskusi byly probírány zejména následující body 

 Stále trvá možnost ochutnání školních obědů rodiči kdykoliv mezi 11:00-

11:30. Rodiči není tato možnost využívána 

 Druhý ročník Školního otvíráku se bude konat 15.9.2017 

 

 

Zapsal: Jaroslav Vácha 


