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ZÁPIS č. 4 / 2013  
ze zasedání školské rady (ŠR) 

 

Datum:  3. října 2013 

Přítomni:  V. Šimandlová, M. Radošová, M. Svitáková,  L. Vocílková, K. Zivčák, 

 J. Šindelářová, P. Lenzová, J. Mengler. 

Nepřítomni:  M. Doležal  

Hosté:  P. Peroutka 

Ověřovatel zápisu: P. Lenzová 
 

Program  

1) Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013 

2) Schválení školního řádu pro školní rok 2013/2014 

3) Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) pro školní 

rok 2013/2014 

4) Různé  

 

ad 1) 

 

 Ředitel školy Petr Peroutka předložil ŠR výroční zprávu školy za školní rok 2012/2013 a 

její obsah okomentoval.  

Obsah i zpracování odpovídá požadavkům školského zákona. Členové ŠR neměli 

připomínky. Pouze vznesli několik dotazů: 

pí. Vocílková: 

a)  Bude-li se zařizovat hřiště v MŠ. 

- Odpověděl P. Peroutka: Bude – drobné herní prvky budou instalovány na jaře 

2014 podle financí. 

b) Je-li možnost DVP též v MŠ. 

- Odpověděl P. Peroutka: Možnost je, zájem se neprojevil ve velké míře, očekává se 

změna 

     pí. Radošová: 

a) Je-li v rekonstruovaných šatnách u tělocvičny dostatek toalet pro dívky. 

- P. Peroutka vysvětlil, jak funguje využívání šaten pro třídy A a B, chlapci X dívky 

b) Byla-li izolace v budově MŠ udělána dostatečně 

- P. Peroutka vysvětlil, že byly provedeny sondy a v těchto místech byla budova 

odizolována podle soudobé technologie, čeká se jen na vyschnutí stávajícího 

podloží 

     p. Zivčák: 

          Jsou-li nově přijatí pedagogové přijímáni na zkušební dobu a jak se vedení školy  

          přesvědčuje o jejich kvalitách. 

- P. Peroutka odpověděl, že zkušební tříměsíční lhůta není reálná ve školství, proto 

jsou nově příchozí pedagogové přijímáni na dobu určitou – 1 roku, jsou 

systematicky sledováni prostřednictvím hospitací a po vypršení doby určité je jim 

smlouva prodloužena či nikoliv. 
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Usnesení č.13/2013 

ŠR schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2011/2012. Výroční zpráva je přílohou 

tohoto zápisu. 

hlasování: z 8 přítomných  8 pro  0  proti         0  zdržel se 

 

ad 2) 

 J. Mengler předložil ŠR školní řád pro školní rok 2013/2014 Školní řád je oproti 

loňskému roku nezměněn. Členové ŠR neměli připomínky. 

Usnesení č.14/2013 

ŠR schvaluje školní řád pro školní rok 2012/2013. Školní řád je přílohou tohoto zápisu. 

hlasování: z 8 přítomných  8 pro  0 proti  0 zdržel se 

ad 3) 

 J. Mengler předložil ŠR klasifikační řád školy pro školní rok 2012/2013. Klasifikační řád 

je v souladu se školním vzdělávacím programem a byl prodiskutován v pedagogické radě. 

Členové ŠR neměli k samotnému klasifikačnímu řádu připomínky, jednání však vyvolalo 

diskusi  na téma hodnocení: 

 

 Pan Zivčák je nespokojen se současným stavem ve 3. A. Byl osloven rodiči, aby zjistil 

situaci v termínech plnění učiva této třídy. Rodiče mají dojem, že se v září ve 3. A nic 

neděje, podle nich nemají děti téměř žádné známky a ve srovnání s jinými školami jsou 

pozadu. 

P. Peroutka vysvětlil, že učivo 3. třídy se řídí výstupy ŠVP a že vyučující pí Zemanová má 

učivo rozplánováno tak, aby děti dosáhly požadovaných výstupů  ŠVP. 

J. Šindelářová ujistila p. Zivčáka, že měsíc září je vždy ve znamení opakování 

z předcházejícího ročníku, a že se děti aklimatizují a loňské učivo si upevňují proto, aby 

mohly navázat novou látkou. 

To potvrdila i P. Lenzová. 

K. Zivčák reagoval na to skutečností, kterou má z doslechu. Od dětí a rodičů. Děti prý 

nemají připraveny pomůcky na vyučování a na začátku hodiny při dodatečných přípravách 

zpívají, mnohdy prý i 15 minut (doba nebyla však přesně nikým měřena). K. Zivčák žádá 

za rodiče vedení školy k systematické kontrole stavu ve 3. A. a to hned během října. 

 

 Další informace přímo k 3.A byly přesunuty do rubriky „různé“ 

Usnesení č.15/2013 

ŠR schvaluje klasifikační řád školy pro školní rok 2012/2013. Klasifikační řád je přílohou 

tohoto zápisu. 

hlasování: z 8 přítomných  8 pro  0 proti  0 zdržel se 

 

ad 4) 

 J. Mengler připomněl, že podle zákona došlo ke změně RVP a na druhém stupni je 

v současné době vyučován 2. cizí jazyk v plném rozsahu (v našem případě jazyk 

německý) a P. Peroutka vysvětlil fungování tohoto nařízení a jeho dopad na žáky a jejich 

volbu volitelných předmětů a rozvrh. 

 P. Peroutka objasnil nové personální změny: 

- za učitelky na rodičovské dovolené byly přijaty učitelky se stejnou aprobací 

- v MŠ došlo ke změně zástupkyně ředitele. Tou byla jmenována pí Jiřina Greplová 
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 M. Radošová z pozice vedoucí školní jídelny poznamenala, že systém převodu sociálních 

dávek přímo do pokladny jídelny funguje velmi dobře, neboť tímto drahně ubylo 

neplatících strávníků 

 K. Zivčák vznesl dotaz, zda funguje kroužek informatiky též pro první stupeň. 

P. Peroutka vysvětlil, že samotná informatika pro žáky I. stupně je v 5. ročníku. 

Seznamování s informatikou je nabízeno jako kroužek v Domu dětí a mládeže. Naši 

pedagogové tento kroužek nenabízejí. Ostatní členové ŠR poznamenali, že škála našich 

kroužků je pestrá a že by preferovali, kdyby odpolední kroužky byly nadále zaměřeny na 

pohyb, relaxaci a tvořivost. 

 

 

 P. Peroutka vznesl dotaz na zástupce MěÚ, zda by bylo možno poskytnout jakousi dávku 

pro sociálně slabší jedince, kterým je tak znemožněno účastnit se např. výjezdů mimo 

školu – např. kurz OSV atd. 

M. Svitáková odpověděla, že není v kompetenci MěÚ posuzovat, komu dávka náleží a 

komu ne. Škola si však může požádat o příspěvek ze sociálního fondu, např. v hodnotě Kč 

5 000,-- a pak s ní hospodařit. To se týká příštího rozpočtu. 

 

 Přílohy:  

1. Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 

2. Školní řád pro školní rok 2013/2014 

3. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) pro školní rok 

2014/2015 

 

Všechny přílohy jsou v elektronické podobě umístěny na webových stránkách školy. Tištěné 

přílohy jsou založeny u originálu tohoto zápisu u předsedy ŠR. 
 

 

Sezimovo Ústí 3. října 2013 

 

 

Zapsal:    Jaroslav Mengler     Mgr. Petr Peroutka 

               ředitel školy 
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