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ZÁPIS ZE 13. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 

 

Termín a místo konání: 14. 10. 2019 od 16.00 v nové budově ZŠ 

 

Přítomni: 

Bc. Iva Jandová – zástupce zřizovatele 

PhDr. Irena Havlíková – zástupce pedagogického sboru  

Pan Josef Macák – zástupce rodičů 

Host: Mgr. Iva Šreplová – ředitelka ZŠ 

 

Program: 

1. Představení členů Školské rady 

2. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy, Školního řádu a pravidel 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, školního vzdělávacího programu a 

seznámení se s organizací školního roku 2019-2020. 

3. Koncepční záměr rozvoje školy 2017-2020 - aktualizace 

4. Projednání zprávy ČŠI ze dne 24. 5. 2019 

5. Š v P 

6. Plánované akce školy pro nejbližší období 

7. Dílny v ZŠ 

8. Náměty školské rady a různé 

 

Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Školská rada (dále ŠR) byla řádně svolána. Předsedkyní byla zvolena Bc. Iva 

Jandová. ŠR bude pracovat ve složení:  

Bc. Iva Jandová – předsedkyně ŠR a zástupce zřizovatele 

PhDr. Irena Havlíková – člen ŠR, zástupce pedagogických pracovníků 

Pan Josef Macák – člen ŠR, zástupce rodičů. 

 

2. ŠR projednala a v plném rozsahu schválila: 

- Výroční zprávu o činnosti školy 



- Školní řád 

- Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

Dále se ŠR seznámila s organizací školního roku 2019-2020. 

3. ŠR se ve shodě s ředitelkou školy domluvila na započetí aktualizace 

Koncepčního záměru rozvoje školy s termínem leden 2020. 

 

4. Byla projednána zpráva ČŠI o inspekční činnosti č.j.: ČŠIS-913/19-S ze dne 

24. 5. 2019. 

Členové komise se seznámili s obsahem zprávou i přijatými opatřeními. 

Předsedkyně ŠR seznámila přítomné s výsledkem e-mailové komunikace 

starostky obce paní M. Čančíkové s Mgr. M. Drábkem. 

 

5. Škola v přírodě – informaci podala Mgr. Šreplová . 

Š v P se uskuteční v termínu 4. – 11. 5. 2020 ve Svoru v Lužických horách a 

je objednána kapacita počítající pro celou školu. 

 

6. Akce do konce kalendářního roku: 

11.11. – sv. Martin (plně pod patronátem školy) 

2.12. – rozsvícení vánočního stromu 

10.12. – vánoční dílny 

12.12. – Jarmark a vystoupení žáků ZŠ v tělocvičně 

19.12. – zpívání u kapličky 

 

7. Dílny  

Informaci o aktuálním stavu a plánovaném vývoji odborné učebny i cvičné 

kuchyně ve staré budově školy podala Mgr. Šreplová.  

Dále byly diskutovány možnosti stran vyvýšených záhonů pro pozemky 

(p.Macák) 

 

8. Náměty ŠR 

8.1. P. Macákem byl předložen dotaz na možnosti výjezdů dětí do zahraničí, 

kdy ředitelka školy popsala spolupráci mezi naší a polskou základní školou 

v minulých letech. Tato spolupráce bohužel byla ukončena z důvodu 

nedostatku kapacit pedagogů na polské straně. Bylo dohovořeno, že 

budou aktivně vyhledávány nové možnosti. 

8.2. Dále projednána možnost nabídky přednášek se zdravotnickou tématikou 

a možnost návštěvy dětí živočišné farmy, dostupné v blízkém okolí. 

8.3. LVVZ – v osnovách pro 7.ročník.V  případě zájmu budou volné kapacity 

kurzu nabídnuty i dětem z 1.stupně.  

8.4. Program finanční gramotnosti do škol – podnět rodičů k účasti. PhDr. 

Havlíková informovala o záměru školy se této problematice s dětmi 

věnovat. 
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Schůzka ukončena v 17.25 hodin. 

Zapsala: Bc. Iva Jandová 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Bc. Iva Jandová / ŠR 

(iva.jandova@homolka.cz) 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

PhDr. Irena Havlíková / ŠR 

(dejepisarka@seznam.cz) 

 

 

 

--------------------------------------------------- 

Josef Macák / ŠR 

(macakjosef@gmail.com) 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Mgr. Iva Šreplová / host 

(sreplova.iva@seznam.cz) 


