
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 28. 5. 2018       ŠR 1/2018 

PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ ŠR 

● Šárka Lankočí, Ivana Bláhová, Petr Coufal, Jan Symon, Boris Canov, Jakub Gottvald 

host - Petr Juráček 

 

NAVRŽENÝ PROGRAM 

1) úvodní seznámení 

2) volba předsedy/předsedkyně a místopředsedy/místopředsedkyně školské rady, dále 

jen ŠR  

3) stanovení, úprava, schválení jednacího řádu 

4) úprava školního řádu a školního vzdělávacího programu  

5) různé 

 

 

1) 

Ředitel školy, Petr Juráček, zahájil první jednání školské rady v novém složení po 

květnových volbách. Seznámil členy stručně s kompetencemi a úkoly školské rady.  

 

USNESENÍ Č. 1. ŠR schvaluje navržený program jednání 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

2) 

Členové školské rady navrhují na post předsedy ŠR Petra Coufala, jmenovaný nominaci 

přijímá. Předseda ŠR navrhuje do funkce místopředsedkyně ŠR Šárku Lankočí, jmenovaná 

souhlasí.  

 

USNESENÍ Č. 2. ŠR volí Petra Coufala předsedou školské rady 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

USNESENÍ Č. 3. ŠR volí Šárku Lankočí místopředsedkyní školské rady 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

3) 

ŠR projednala úpravy ve stávajícím jednacím řádu - změna/úprava  oslovení  členů ŠR v 

bodě 3 a 4, jednací řád se stává přílohou č. 1 zápisu   

 

USNESENÍ Č. 4. ŠR přijímá jednací řád a schvaluje formlání úpravy 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

4)  

ŠR projednala  úpravu školního řádu a školního vzdělávacího programu platnou k 1. 9. 

2018.  Školské radě byl předložen ředitelem školy návrh slovního hodnocení v ročnících 1., 

2., 3., a jeho postupná implementace do chodu školy.  

 

USNESENÍ Č. 5. ŠR schvaluje úpravu školního řádu a školního vzdělávacího programu 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 



5) RŮZNÉ, DISKUZE 

- Místopředseda školské rady souhlasí se zveřejněním e-mailu na webových stránkách 

školy a dokumentech školy 

- ŠR projednala používání a zveřejnění společné kontaktní e-mailové adresy pro 

všechny členy školské rady skolskarada@zsostopovice.cz, a dále projednala 

možnost k hlasování školské rady používat e-mailovou poštu nebo online služby tipu 

survio, doodle aj.  

 

USNESENÍ Č. 5. ŠR užívání společné kontaktní adresy a možnost elektronického hlasování 

HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0 

 

- návrh na revizi, úpravu a zjednodušení školního řádu 

- nabídka školy pomoci rodičům s výběrem a posouzením vhodnosti základní školy při 

přechodu žáků na druhý stupeň  

- aktivní nabídka konzultace a poradenství ze strany školy k výše zmíněnému tématu 

- zmapování úspěšnosti žáků po přechodu na II st. ZŠ 

- zřízení fondu sloužícího k platbě obědů/svačin/kroužků/výletů  pro děti v rodinách 

ve stavu hmotné nouze  

- sledování kvality obědů nejen dle norem spotřebního koše, případná diskuze o 

změně dodavatele, konzultace vhodnosti složení jídelníčku pro svačiny s 

odborníkem kvalita 

 

 

 

 

 

-   

-  

mailto:skolskarada@zsostopovice.cz

