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ZÁPIS ZE 14. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 

 

Termín a místo konání: 25. 6. 2020 od 16.00 v nové budově ZŠ 

 

Přítomni: 

Bc. Iva Jandová – zástupce zřizovatele, předsedkyně ŠR 

PhDr. Irena Havlíková – zástupce pedagogického sboru, člen ŠR  

Pan Josef Macák – zástupce rodičů, člen ŠR 

Hosté:  

Miluše Čančíková – starostka obce 

Mgr. Iva Šreplová – ředitelka ZŠ 

Mgr. Milena Koreňová – zástupkyně ředitelky ZŠ pro 2. stupeň 

 

Program: 

1. Program 13. schůze ŠR 

2. Plán pro školní rok 2020/2021 

3. Koncepční záměr rozvoje školy 2017 / 2020 - aktualizace 

4. Další náměty k jednání starostka obce 

5. Náměty předsedkyně ŠR 

6. Různé, diskuse 

 

Projednání jednotlivých bodů programu: 

1. Školská rada (dále ŠR) byla řádně svolána předsedkyní ŠR  Bc. Ivou 

Jandovou. Pozváni byli 3 hosté – viz Prezenční listina. Schválen a doplněn 

program jednání. 

 

 

 



2. Plán pro školní rok 2020 / 2021 

Diskutován přehled a naplnění úvazků k zajištění výuky pro příští školní rok – 

ředitelka školy v současné době dle svých slov má zajištěny možné varianty pro 

případ, že se nepodaří zajistit nové pedagogy.  

Diskutováno zajištění i pedagogů pro úvazky F, CH, AJ pro 2.stupeň. 

Dotaz předsedkyně ŠR, na absenci inzerátů na portálech zaměstnání. Odpověď 

ŘŠ: pedagogy škola vyhledává na webových stránkách školy a vyvěšením 

nabídek ve školách v sousedství. 

Dále diskutován návrh ředitelky školy k otevření pouze jedné třídy prvního 

ročníku. Toto je dle jednoznačného vyjádření starostky obce i zastupitelky pro 

školskou komisi nepřípustné. Ředitelka školy byla zřizovatelem informována o 

nezbytnosti zajištění pedagoga a otevření dvou tříd prvního ročníku. 

Termín: do 28.8.2020 

Zodpovídá: ředitelka školy, která písemně seznámí zřizovatele  

 

3. Koncepční záměr rozvoje školy  

Dohovořeno, že ŠR bude připomínkovat doplněný dokument Koncepčního 

rozvoje školy. 

Termín: Na první schůzce ŠR bude schválen nový koncept dokumentu, se 

kterým budou členové ŠR seznámeni do konce 8/2020. 

Zodpovídají: ředitelka školy, posléze členové ŠR  

 

4. Další náměty k projednání  - starostka obce 

- Starostka obce preferuje účast dětí na znalostních a sportovních soutěžích a 

olympiádách  

- Dále diskutováno o obavách veřejnosti o zajištění kvalitní výuky ve smyslu 

inkluze. 

 

 

5. Náměty předsedkyně ŠR 

- Dotazy ke splnění závěrů z kontroly ČŠI (výchovné poradenství, delegování 

pravomocí, management personální politiky a interpersonálních vztahů). 

- Otevřeno téma spuštění Elektronické žákovské knížky (následně dalších 

modulů DM Software) a s tím i nutnost zajištění IT podpory k 1. září 2020. 

Pomoc ŘŠ nabízí s aktivním vyhledáváním IT podpory pan Macák. 
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6. Různé, diskuse 

Diskutováno o krocích, které zřizovatel aktivně podniká k zajištění prostor k výuce 

vaření a dílen. Starostka obce informovala přítomné o aktuálním stavu řešení a 

požádala ředitelku školy o aktivní součinnost v projektu. 

 

Schůzka ukončena v 17.40 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) 

 

 

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

Miluše Čančíková /  host 

(starostka@jinocany.cz) 

mailto:starostka@jinocany.cz


 

 

 

 

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

Mgr. Iva Šreplová / host 

(sreplova.iva@seznam.cz) 

 

 

 

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

Mgr. Milena Koreňová / host 

(korenova@skolajinocany.cz) 

 

 

mailto:sreplova.iva@seznam.cz

