
ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RvJ K MILÍČOVU DNE 7. 2. 2019 

 

Přítomni: 

• Za školu: Š. Černá, Š. Janda 

• Za rodiče: A. Prokop, T. Šimůnková 

• Za zřizovatele: J. Lepš, T. Vostřel 

• Hosté: paní ředitelka a zástupci ředitelky pro 1. a 2. stupeň 

 

Zahájení:  

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

 

Program: 

1. Projednání Inspekční zprávy ČŠI 

2. Průběh zavádění elektronických žákovských knížek  

3. Prohlídka tělocvičen po odstranění závady 

4. Různé   

 

Jednání: 

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

1. ŠR měla k dispozici Inspekční zprávu z pravidelné hloubkové školní inspekce, která 

proběhla ve škole v termínu 21. – 28. 11. 2018. ŠR se zaměřila zejména na projednání 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy. Opatření, která škola přijme anebo již přijala 

k vyřešení těchto doporučení, následně projednala s pí ředitelkou a zástupci ředitelky pro 

1. a 2. stupeň.  

Usnesení: 

Školská rada se ztotožňuje s Inspekční zprávou z pravidelné hloubkové školní 

inspekce. 

 (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

2. ŠR byla informována paní ředitelkou o průběhu zavádění elektronických žákovských 

knížek (již v provozu) a elektronických třídních knih (v provozu od září 2019). 

 (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi) 

 

3. ŠR se podívala v tělocvičnách školy na způsob odstranění závady (ochranná síť pod strop) 

a z hlediska bezpečnosti nemá k tomuto řešení výhrady.  

 (6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 



 

4. ŠR projednala návrh na písemné zpracování dokumentu, který by novým i stávajícím 

učitelům pomohl s orientací ve škole. Zároveň bylo zmíněno, že je zapotřebí věnovat 

pozornost již stávající dokumentaci. 

(nehlasováno, nikdo z členů ŠR nebyl proti) 

 

5. ŠR projednala s přítomnými zástupci školy možné legislativní a jiné např. mediační 

postupy při řešení problémů v případě vážných anebo opakujících se kázeňských přestupků 

žáků. 

(nehlasováno, nikdo z členů ŠR nebyl proti) 

 

 

 

 


