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Zápis ze 4. zasedání Školské rady  

ze dne 4. 9. 2019 
 
Z plánu práce: 
Září: 

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

(vždy do 1 měsíce od předložení) 
 

Program: 
1. seznámení se změnami- opravy, nákupy (modernizace) 
2. projednání úprav ŠVP provedených školou 
3. schválení školního řádu 
4. schválení výroční zprávy o činnosti školy 2018-19 
5. inspekční zpráva  

 
Ad1.  
V srpnu 2019 byla obcí zrealizovaná stavba nového venkovního hřiště pro žáky školy a také 
úprava okolí školy. Byly vybudovány nové zpevněné plochy pro zastavení vozidel, chodníky 
a bylo provedeno zatravnění ploch po dokončení stavebních prací.  
 
Byly vybaveny nové kabinety - TV a 1. stupně a nový nábytek byl pořízen také do šaten 
kuchařek a také do některých tříd. 
 
Od 1. 2. 2019 ve škole probíhá projekt „Šablony II.“  - byly zakoupeny tablety, se kterými 
začnou žáci od září pracovat mimo hodiny informatiky, v ŠD bude probíhat kroužek. 
 
Škola je nadále vybavována interaktivními učebnicemi. 
 
Ad2.  
ŠVP nebyl upravován. 
 
 
Ad3. 
Byl vydán nový školní řád. Členům ŠR byl zaslán k prostudování e-mailem. 
 
 
Ad4. 
Ředitelka školy zpracovala Výroční zprávu za školní rok 2018-19. K prostudování byla 
členům ŠR zaslána e-mailem. 
 
Ad5. 
25. 4. 2019 proběhla ve škole kontrola ČŠI. Předmětem bylo prošetření stížnosti. Stížnost se 
týkala účinnosti preventivních opatření, která by předcházela situacím spojeným s výskytem 
rizikových projevů chování vůči žákovi, kterou podala zákonná zástupkyně žáka. 
Z výsledku šetření: “Škola přijala preventivní opatření k zamezení dalších slovních napadení 
žáka v době pobytu ve škole, avšak nedařilo se jí zabránit či minimalizovat použití 
nevhodných komentářů některých žáků vůči žákovi na sociálních sítích. ČŠI proto hodnotí 
stížnost jako důvodnou.” Stížnost se týkala incidentu, který se udál mimo školní vyučování, 
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škola i přesto se zákonnými zástupci situaci řešila a spolupracovala, doporučila kroky dle 
metodických pokynů. 
 
Závěr: 
Školská rada projednala a schválila školní řád s platností od 4. 9. 2019 a výroční zprávu o 
činnosti školy za školní rok 2018-19, seznámila se závěry zprávy ČŠI. 
 
 
 
V Šenově u Nového Jičína 4. 9. 2019   Mgr. Dagmar Lupačová 
         předseda 
 
 
 


