
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 25. 1. 2018 

 

Přítomni: 

 Za školu: M. Čečák, Š. Černá 

 Za zřizovatele: T. Vostřel, J. Lepš 

 Za rodiče: A. Prokop, T. Šimůnková 

Hosté: paní ředitelka A. Červená 

 

Zahájení:  

Jednání začalo volbou zapisovatele Terezy Šimůnkové (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

 

Program: 

1. Volba předsedy školské rady 

2. Vřazovací řízení 

3. Příprava na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia  

4. Nebezpečná situace v okolí školy 

5. Různé   

 

Jednání: 

Program jednání byl schválen. (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

Ve volbách do školské rady byli dne 9. 1. 2018 za rodiče zvoleni Ing. Tereza Šimůnková a 

Ing. Aleš Prokop. Podrobnější informace o výsledcích voleb jsou uvedeny na webové adrese:  

http://zsmilicov.cz/2018/01/11/volby-skolske-rady-vysledky/ 

 

1. Školská rada volila svého předsedu/předsedkyni. Do funkce předsedy školské rady byl 

navržen zástupce rodičů pan Aleš Prokop, který byl zvolen (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se 

zdrželi).   
 

2. Školská rada se opakovaně zabývala vřazovacím řízením pro 2. třídy. Pan Prokop 

přítomné informoval, že v prosinci 2017 byl rozeslán prostřednictvím zástupců tříd  

e-mail všem rodičům žáků 1. a 2. tříd s dotazem, zda chtějí vřazovací řízení zachovat. 

Dne 9. ledna 2018 se konala schůzka zástupců tříd, kde příslušní zástupci informovali, že 

převážná většina rodičů si přeje vřazovací řízení zrušit. 

Usnesení: 

Školská rada doporučuje paní ředitelce zrušit vřazovací řízení již pro současné 1. a 

2. třídy. 

(5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel) 
 

http://zsmilicov.cz/2018/01/11/volby-skolske-rady-vysledky/


3. Školská rada doporučuje škole vydat prohlášení rodičům o požadavcích přijímacího 

řízení na víceletá gymnázia. 
 

4. Školská rada byla informována o tom, že na dětském hřišti nedaleko školy opakovaně 

fyzicky ohrožuje agresivní chlapec, který není žákem školy, ostatní děti. Rodič jedné 

žákyně školy jeho chování již řešil na policii a předložil školské radě Úřední záznam  

o podání vysvětlení. 

Po dohodě školské rady paní ředitelka prostřednictvím pana Lepše požádá o řešení pana 

starostu.  
 

5. Školská rada projednala instalaci venkovního osvětlení u zadního traktu školy (vstup  

do 1. a 2. tříd).  

 

 

 

Další schůze školské rady se bude konat dne 5. 4. 2018 v 16.30 hod.  

 

 


