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Zápis z 3. zasedání Školské rady  

ze dne 7. 9. 2022 
Z plánu práce: 
Září: 

- projednání úprav ŠVP provedených školou 
- schválení školního řádu 
- schválení klasifikačního řádu- nebyl upravován 
- schválení výroční zprávy školy 
- projednání inspekční zprávy, případně dalších dokumentů a podnětů předložených ředitelkou školy (vždy do 

1 měsíce od předložení) - neproběhla 
 

Program: 
1. seznámení se změnami - opravy, nákupy (modernizace) 
2. projednání úprav ŠVP provedených školou 
3. schválení školního řádu 
4. schválení výroční zprávy školy 2021-22 
5. různé 

 
Ad1.  
Personální změny, zajištění výuky: 
 
Po dlouhé době máme dvě šesté třídy, celkem je v 6. ročníku 31 žáků. Třídními učiteli jsou Mgr. 
Aneta Holubová a Mgr. Martin Jašek. Vzhledem k nedostatku učeben jsme byli nuceni umístit 5. 
třídu (7 žáků) do 2. patra do učebny počítačů.  
 
 
V současné chvíli naši školu navštěvuje 7 ukrajinských dětí. Požádáme krajský úřad, abychom 
dostali výjimku a mohli tyto žáky vyučovat ČJ přímo na naší škole. 
Na výuku ČJ a D se vrací Mgr. Eva Macíčková. Přijali jsme učitelku NJ a VV Mgr. Terezu 
Pokludovou, učitelku 1. stupně a AJ na prvním stupni Mgr. Irenu Konečnou a učitelku RJ, D a Inf 
Mgr. Evu Havláskovou.  Do MŠ nastoupila další AP - Michaela Štika. Celkem nyní ve škole 
pracuje 5 asistentek pedagoga v ZŠ a 2 v MŠ.  
 
Pokračujeme v projektu s názvem „Kreativně digitálně“ v rámci projektu Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ III.  
Dokončujeme šablonu školní asistent v MŠ, v ZŠ pak šablonu ICT ve vzdělávání a šablony 
doučování, pokračujeme v projektových dnech ve výuce.  
Projekt končí v červnu 2023.  
 
V odpoledních hodinách bude pokračovat doučování žáků v rámci projektu MŠMT - Národní plán 
doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku 
prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. 
 
Inovace, rekonstrukce: 
Na střechu budovy školy byly instalovány solární panely, do učebny zeměpisu byla zabudována 
rekuperační jednotka - jedná se o projekt financovaný obcí.  
V budově školy na EK223 u školní jídelny proběhla rekonstrukce přívodu teplé vody u umyvadel 
pro žáky - bylo vyměněno obložení, umyvadla a vodovodní baterie. 
V učebně přírodopisu proběhla rekonstrukce umyvadel, vodovodních baterií, byly přidány 
skříňky. 
Žáci hojně využívají „Přírodní učebnu“ vybudovanou ve spolupráci s obcí v minulém roce. 
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Ad2.  
Úpravy ŠVP 
K 1. 9. 2022 byl vydán nový školní vzdělávací program.  
Přepracovali jsme učební osnovy informatiky podle RVP - ZV 2021. Vytvořili jsme nový předmět 
digitální gramotnost pro 4. a 6. ročník. Nová informatika se začíná učit ve 4., 5., 6. a 7. ročníku. 
Dále jsme podle pokynů MŠMT „proškrtali“ učivo v předmětech Prv/Přv, Vl, D, VO, F, Ch, Př, 
PřP, Z, HV, VV.  
Od 4. ročníku zavádíme nový předmět člověk a jeho svět (sloučili jsme Vl a Přv).  
Předmět VZ na druhém stupni jsme přepracovali do tří ročníků. 
Nyní probíhá velká revize RVP - ZV, takže čekáme další změny. 
 
Ad3. 
Úprava školního řádu  
Podle pokynů MŠMT byl upraven bod 3 v odstavci g): 
 

g) Prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže 
 

3. Žáci nesmí do školy nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu 
(zbraně, výbušniny, střelivo, pyrotechnika, pornografické materiály apod. 
-zbraní se rozumí vše, co činí útok proti tělu důraznějším způsobem ohrožujících život a zdraví dalších osob, 
zejména mladších 18 let). 
Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je 
svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

 
Ad4. 
Školská rada se seznámila s Výroční zprávou školy za rok 2021-22, kterou vypracovala ředitelka 
školy. 
 
Ad5. 
- V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI.  
Proběhla kontrola evidence a vykazování pracovní doby zaměstnanců Inspektorátem práce. 
Neshledala závažná pochybení. 
 
- V souladu se svým zákonným zmocněním zjišťovat a analyzovat informace o vzdělávání a 
hodnotit podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provede Česká školní inspekce na začátku 
školního roku 2022/2023, konkrétně v období měsíců října a listopadu 2022, praktické 
hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků na úrovni 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků 
středních škol, vždy včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.  
 
- Z provozních důvodů bylo škole starostou obce nařízeno vyhlášení ředitelského volna 24. a 25. 
10. 2022 a na 18. 11. 2022. 
 
Diskuze: 
- dotaz na lyžařský výcvik - je naplánován na začátek března ve Velkých Karlovicích 
- dotaz na výuku AJ - doučování, konverzace, rodilí mluvčí v hodinách 
- dotaz na přípravu na přijímací zkoušky M, ČJ - začne v prosinci, žákům budou již v září 
nabídnuty pracovní sešity na individuální přípravu 
 
Závěr: 
Školská rada projednala úpravy ŠVP, schválila školní řád s platností od 1. 9. 2022 a výroční 
zprávu školy za rok 2021-22. 
 
 
V Šenově u Nového Jičína 7. 9. 2022   Mgr. Dagmar Lupačová 
         předseda 
 


