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Datum: 6. 10. 2022 

Místo:  ZŠ K Milíčovu 

Čas:  17,30 hodin 

Přítomni: Mgr. Barbora Černá (členka ŠR za rodiče – předsedkyně školské rady), Mgr. Ivana Řezanková 

(člena ŠR za učitele), Ing. Tomáš Vostřel (člen ŠR za zřizovatele), Mgr. Zuzana Ujhelyiová 

(členka ŠR za zřizovatele), Mgr. Daniela Vozobulová (členka ŠR za pedagogy) 

Omluveni: Ing. Petr Stojan (člen ŠR za rodiče) 

Hosté: Mgr. Alena Červená (ředitelka školy), Oliver Derfl (9.A), Šimon Svátek (8.B), Mgr. Monika 

Líbalová (průvodkyně žákovského parlamentu) 

 

Schválení programu 

Program jednání: 

1. Kontrola úkolů z minula 
2. Vyjádření k hodnocení ředitelů (žádost z OŠK) 
3. Schválení školního řádu 
4. Schválení výchovných opatření 
5. Schválení výroční zprávy 
6. Spolupráce Spolek rodičů 
7. Spolupráce Žákovský parlament 
8. Různé 

 
PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – program byl schválen 
 

1. Kontrola plnění úkolů 

Školská rada ze dne 30. 5. 2022 neuložila žádné úkoly. 

 

2. Vyjádření k hodnocení ředitelů (žádost z OŠK) 

Školská rada konstatuje nadstandardní spolupráci s ředitelkou školy v průběhu celého školního roku. 

 

3. Schválení školního řád 

Školní řád je třeba dopracovat po formální i grafické stránce. Dále je třeba doplnit do dokumentu, že jeho 

nedílnou součástí jsou Pravidla výchovných opatření. Podněty od členů školské rady spolu s podněty ze 

strany Žákovského parlamentu budou souhrnně zaslány odpovědné osobě za Školní řád a ve spolupráci s ním 

budou, po případném schválení, zapracovány. 
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4. Schválení výchovných opatření 

Návrh na úpravy: 

• Str. 1 doplnit vyhláška jakému zákonu 

• 2.1 za pomoc vedoucí ke zkvalitnění výuky aj. na „za pomoc, která vede ke zkvalitnění výuky“ 

Podněty ze strany Žákovského parlamentu budou zaslány a v případě schválení Školskou radou pak 

implementovány do dokumentu. 

 

5. Schválení výroční zprávy 

Nebyla dodána do setkání školské rady. Bude zaslána v tomto týdnu ředitelkou. 

 

6. Spolupráce Spolek rodičů 

Spolek zakoupil licenci pro aplikaci Ucitelnice. Paní Kašparová s touto informací neoslovila kolegy. Školská 

rada doporučuje vedení, aby zajistilo informovanost učitelů. Školská rada by ocenila, aby spolek rodičů 

dokončil naplánované projekty. 

Usnesení: Školská rada důrazně doporučuje vedení školy, aby zajistilo informovanost pedagogů o možnosti 

využívání vzdělávacích nástrojů, pořízených Spolkem rodičů. 

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno 

 

7. Spolupráce Žákovský parlament 

Návrh parlamentu na úpravu školního řádu ohledně oblečení, elektroniky. Bude zaslán návrh na pravidla 

používání mobilních telefonů od 6. třídy. Návrhy k Pravidlům výchovných opatření (návrh zpřísnění pravidel 

pravidel). Distanční výuce se bude žákovský parlament věnovat dále. Žákovský parlament přislíbil pomoc 

s akcí Pasování na čtenáře. 
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8. Různé 

Usnesení: Školská rada důrazně doporučuje škole, aby vizuálně sjednotila závazné dokumenty co do formy 

a grafické úpravy. 

PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 – usnesení bylo schváleno 

 

 

Další jednání školské rady se bude konat 15. 12. 2022 v 17:30 hodin v ZŠ K Milíčovu. 

 

 

Úkoly: Školská rada neuložila žádné úkoly 

 

 

Zapsala: Zuzana Ujhelyiová 

Ověřila: Barbora Černá 


