
ŠR 1/2016 
Zápis z jednání školské rady 

ze dne 31. 8. 2016 
 
Přítomni: Zuzana Benešová, Michaela Hostinská, Irena Chaloupková, Jana Trčková, 
Markéta Vlachová, Magdalena Kožuská (přítomna od projednávání bodu 4 programu 
jednání) 
Hosté: Petr Juráček  
 
Program:  

1. Představení nového člena školské rady 
2. Výroční zpráva za školní rok 2015/2016 
3. Organizační řád školy, Školní řád ZŠ 
4. Školní vzdělávací program 
5. Různé 

 
J. Trčková zahájila jednání školské rady a seznámila přítomné s programem jednání. 
 
Usnesení č. 1: Školská rada odsouhlasila program jednání. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
Ad. 1) Představení nového člena školské rady 
J. Trčková představila nového zástupce pedagogů ve školské radě Mgr. Magdalenu  
Kožuskou (původní člen Mgr. Jan Lauer ukončil členství ve školské radě po skončení 
pracovního poměru pedagoga školy v listopadu 2015) 
 
Ad. 2) Výroční zpráva 
 
Usnesení č. 2: Školská rada schvaluje Výroční zprávu za školní rok 2015/2016. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
Ad. 3) Organizační řád školy, Školní řád ZŠ (dále jen ŠŘ) 

A. Z diskuze k uplatňování písmene c) odstavce 1 části A ŠŘ, tedy práva žáků 
zakládat v rámci školy samosprávné orgány, vyplynulo doporučení školské 
rady navést žáky v rámci výuky k vytvoření „školního parlamentu“.  

B. Školská rada diskutovala znění odstavce 9 části D ŠŘ o umožnění pohybu 
žáků mimo třídu o všech přestávkách. Smyslem textu je, aby byl žákům 
umožněn volný pohyb mimo třídu, tedy ne jen odchod na toaletu a návrat zpět 
do třídy. Na základě tohoto výkladu jsou nepřípustná jakákoliv skupinová 
opatření pohyb omezující. Školská rada doporučuje výklad textu o umožnění 
volného pohybu žáků o přestávkách ozřejmit v rámci pedagogického sboru 
tak, aby byl takto jednoznačně chápan a do budoucna se zamezilo 
restriktivním opatřením v tomto směru. 
 

Usnesení č. 3: Školská rada schvaluje Organizační řád školy, Školní řád ZŠ. 
Hlasování: 5 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
  



Ad. 4) Školní vzdělávací program 
A. J. Trčková podala návrh na změnu názvu předmětu Prvouka pro 4. a 5. 

ročník., a to na název Člověk a jeho svět. 
 
Usnesení č. 4: Školská rada schvaluje návrh na změnu názvu předmětu pro 4. A 5. 
Ročník z Prvouka na Člověk a jeho svět. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 

B. J. Trčková upozornila na nutnost oprav v terminologii textu dle platné 
legislativy – termín „integrované“ (děti) 
 

Usnesení č. 5: Školská rada po provedení dohodnutých změn schvaluje Školní 
vzdělávací program. 
Hlasování: 6 pro – 0 proti – zdržel se 0 
 
Ad. 5) Různé 
 

A. Z. Benešová upozornila na nutnost změny textu v dokumentu Kritéria pro 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Ostopovice. Ve 2. kritériu by 
měl být místo textu: „kdy alespoň jeden z rodičů má trvalý pobyt v  
Ostopovicích“ uveden text „pokud má dítě trvalý pobyt v Ostopovicích.“ 
 

Pan ředitel uvedl, že tato změna bude provedena v dokumentu platném od  
1. 9. 2016. 

 
B. Z. Benešová upozornila na nutnost aktualizace textu v dokumentu Směrnice o 

úplatě za vzdělávání a školské služby dle platné legislativy. 
 
 

 
Předsedkyně po té ukončila schůzi školské rady.  
 
 
Zapsala:  Irena Chaloupková 


