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Zápis z 10. schůze školské rady dne 5. 10. 2018 

 

Základní škola Jinočany, příspěvková organizace, Pražská 54, Jinočany 

 
 

Den, čas a místo konání:  

05. 10. 2018, 10:00 hodin, budova Základní školy Jinočany, Pražská 54, Jinočany 
 

Přítomní: 

Mgr. Pavla Smetanková, Soňa Kahánek Kročilová, MBA, Mgr. Petra Koberová 
 

 

Hosté: Mgr. Iva Šreplová 
 

Program: 

1) Projednání a schválení výroční zprávy o činnosti školy  

2) Projednání a schválení školního řádu 

3) Projednání a schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

4) Projednání školního vzdělávacího programu školy  

5) Organizace školního roku 2018-2019 

6) Škola v přírodě 

7) Akce 

8) Kroužky 

9) Náměty školské rady 

 

 

Ad 1) Školská rada projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy. 

 

Ad 2) Školská rada projednala a schválila školní řád. 

 

Ad 3) Školská rada projednala a schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 

 

Ad 4) Školská rada vzala na vědomí nové znění školního vzdělávacího programu ze dne 

1.9.2018 s nově přidaným učebním plánem pro II.stupeň. 

 

Ad 5)  
Počty žáků v jednotlivých třídách: 

1.A – 17 žáků 

1.B – 16 žáků 

2.třída – 30 žáků 

3.třída – 28 žáků 

4.třída – 18 žáků 

5.třída – 27 žáků 

6.třída – 10 žáků 

 

Ředitelské volno: 3.-4.1.2019 

 

Ad 6) Škola v přírodě proběhne od 30.5. do 6.6.  

Kapacita školy v přírodě je 100 žáků. Z tohoto důvodu bude škola v přírodě rozdělena na: 

 1., 2., 5., 6.třída – Hrachov (Příbramsko) 

 3., 4.třída – místo bude upřesněno 

V době školy v přírodě bude zajištěna výuka a zkrácená družina pro žáky, kteří se nezúčastní. 
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Ad 7)  
31.10. Projekt ke 100.výročí založení Československé republiky 

16.11. Mobilní planetárium (Sokolovna) 

 

Prosinec: (Přesné datum bude upřesněno) 

Rozsvícení stromu 

Jarmark 

Besídka v sokolovně 

Zpívání u kapličky 

 

Ad 8) 
Angličtina – School Tour – pondělí od 13hod, 3 skupiny 

Floorbal – Olymp – od listopadu, den bude upřesněn 

Míčové hry – Mgr. Petr Mikita – od listopadu, středa 

Sborový zpěv – DiS. Nikola Svobodová – čtvrtek 14:15-15hodin 

Keramika, Mladý badatel – v rámci družiny 

 

Ad 9)  

Šatní skříňky, zázemí skříněk, vchod do školy – rodiče si stěžují na nevyhovující velikost 

stávajících šatních skříněk a žádají o řešení.  

 

Školská rada navrhuje: 

a) Výměnu stávajících skříněk za větší nebo přimontování skříněk na boty pod stávající 

skříňky s využitím vaniček 

b) Pořízení laviček na přezouvání pro děti, aby výhledově neseděly v mokru a špíně 

c) Pořízení koberce jako je v budově školy z ulice Školní 

 

V ulici Baarova chybí dopravní označení „Pro zaměstnance školy“. Školská rada navrhuje 

přidat značku, aby měl školský sbor kde parkovat. Rodiče by měli využívat K+R, kterých je 

dostatek.  

 

V případě, že se domníváte, že škola neřeší dostatečně Vámi avizované vážné situace, obraťte 

se prosím na zástupce rodičů školské rady, magistru Pavlu Smetankovou: 

 

Paní Mgr. Pavla Smetanková: smetankovap@volny.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Soňa Kahánek Kročilová 

Dne 7.10.2018            podpis 

 

 

Soňa Kahánek Kročilová       podpis 

Předsedkyně školské rady 
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