
Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, p. o. 

Zápis z 1. jednání Školské rady svolané ředitelkou školy 

 ze dne 31. srpna 2021 
 

 

Členové školské rady na období 2021 - 2023 
 

Jmenováni zřizovatelem: 

Mgr. Jana Sedlářová, Pavel Kačírek 

Zvoleni za zákonné zástupce: 

Kateřina Ficková, BcA. Radana Nevřivová 

Zvoleni za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Petra Hašová, Mgr. Dagmar Lupačová 

Program: 

1. Zahájení, přivítání ŘŠ 

2. Jednací řád, volba předsedy 

3. Plán práce 

4. Projednání úprav ŠVP provedených školou  

5. Schválení školního řádu 

 

Ad1. Zahájení, přivítání ŘŠ 

Ředitelka školy PaedDr. Jana Bělůnková   přivítala nové členy školské rady a seznámila je 

s právy a povinnostmi školské rady plynoucími ze Školského zákona (Zákon č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.) - §167,168.  

 

Ad2. Jednací řád, volba předsedy 

 

Přítomní členové školské rady odsouhlasili jednací řád a zvolili za svého předsedu:  

Mgr. Dagmar Lupačová 

 

Ad3. Plán práce 

Zasedání se budou konat minimálně 2x ročně - srpen/září, leden. 

1. zasedání: 

- jednací řád 

- volba předsedy 

- plán práce 

 

 



Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, p. o. 

Další zasedání:  

Srpen/Září: 

- projednání úprav ŠVP provedených školou 

- schválení školního řádu 

- schválení klasifikačního řádu 

- schválení výroční zprávy školy 

- projednání inspekční zprávy, případně dalších dokumentů a podnětů předložených 

ředitelkou školy (vždy do 1 měsíce od předložení) 

Leden: 

- projednání rozpočtu a hospodaření školy 

- projednání koncepce rozvoje školy (vycházet z výroční zprávy) 

- tvorba vlastní výroční zprávy 

 

V případě potřeby bude k jednáním školské rady přizvána ředitelka školy. 

 

Ad4. Projednání úprav ŠVP provedených školou  

ŠVP zůstává beze změn. Učitelé upravují tematické plány dle pokynů MŠMT. Školám byly 

zaslány pokyny, jak překlenout období po uzavření školy - minimalizace výstupů dle tzv. 

Standardů. Dále škola dostane prostředky na doučování žáků, přesnou specifikaci teprve 

obdržíme. 

 

Ad5. Schválení školního řádu  

Ve školním řádu se mění pouze formulace názvu přílohy: Provoz školy ve školním roce 

2020-2021 vzhledem ke COVID-19 

Tzn. příloha i školní řád zůstává v platnosti beze změn. 

 

 

Příští schůzka 23. 9. 2021 po třídních schůzkách - schválení výroční zprávy školy (bude 

zaslána předem k prostudování). 

 

V Šenově u Nového Jičína, 31. 8. 2021  Mgr. Dagmar Lupačová 

        předseda 


