
ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ S RVJ K MILÍČOVU  

DNE 24. 6. 2019 

Přítomni: 

• Za školu: I. Řezanková, Š. Janda 

• Za rodiče: A. Prokop, T. Šimůnková 

• Za zřizovatele: T. Vostřel 

• Host: Mgr. Alena Červená, ředitelka školy 

Omluvena: Mgr. Petra Poláková (za zřizovatele) 

Zahájení:  

Jednání začalo volbou zapisovatele T. Šimůnkové (5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

Program: 

1. Školy v přírodě (zajištění rovného přístupu pro všechny žáky) 

2. Vhodnost výuky cizího jazyka v cizím jazyce  

3. Možnost využití prostředků na ICT vybavení od nadace BEHAIM  

4. Stav boje se šikanou  

5. Stav využívaní IS Bakaláři a přípravy jeho napojení na elektronickou třídní knihu  

6. Různé   

Jednání: 

Program jednání byl schválen. (5 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželi). 

1. Zástupci rodičů v ŠR požadují zajištění rovného přístupu všech dětí k možnosti jet na školu 

v přírodě. Projednáno možné zatraktivnění pro pedagogy - motivační příspěvky pro učitele, 

větší využívání agentur pro zajištění škol v přírodě, zlepšený přístup rodičů při administraci 

přihlášek a plateb… Nelze delegovat odpovědnost za žáky během pobytu na nikoho jiného. 

2. ŠR projednala styl výuky cizích jazyků ve škole. Cílem srovnatelná úroveň ve všech třídách 

bez ohledu na vyučujícího. 

3. Na jednání ŠR byla uvedena možnost využití prostředků na ICT vybavení od nadací typu 

BEHAIM http://behaimeaf.com/cs/. Škola má připraven soupis potřeb a vypracuje projekt 

dle daných kritérií. 

4. ŠR doporučuje uvést do Výroční zprávy školy rozšířenou informaci o počtech všech 

přijatých kázeňských opatření (od napomenutí třídního učitele po snížené známky 

z chování), počtech případů řešených ve spolupráci s OSPOD1  a preventivních opatřeních 

přijatých školou v této oblasti. Na škole je věnována tématu šikany velká pozornost.  

5. Škola připravuje napojení IS Bakaláři na elektronické třídní knihy, jejichž spuštění je 

plánováno na 1. září školního roku 2019/2020. Papírové třídní knihy již nebudou existovat. 

 

Další jednání školské rady se bude konat dne 15. 10. 2019 v 16.30 hod.  

                                                           
1 Orgán sociálně-právní ochrany dětí 

http://behaimeaf.com/cs/%3E

