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     Zápis z jednání školské rady - dne 14. 6. 2013 

 

Přítomni:  Jitka Bicková, Petr Ondřich, Romana Šolcová, Bohumil Florián a za vedení 

školy Jaroslava Neumannová a Lukáš Boháč 

 

Program:  

1)  Hodnocení práce školy v uplynulém školním roce (podklady pro zpracování       

výroční zprávy) a výhled do nového roku -  J. Neumannová. 

Informace o otevření třech prvních tříd v následujícím školním roce (dobré jméno naší školy). 

Školní vzdělávací program je realizován v plném rozsahu.  

Kladné je hodnocení celoškolních projektů, které byly uskutečněny v každém pololetí a na 

obou stupních školy, projekt Nanečisto, který podporuje nástup budoucích prvňáčků do školy 

a spolupráci s jejich rodiči. Učitelé prošli kurzem kritického myšlení (nabídka metod práce 

s žáky při výuce). 

Po dohodě s rodiči byly v letošním roce omezeny školní výjezdy (finanční důvod). Rodiče se 

ale nabídli, že se budou spolupodílet na úhradách těchto akcí, aby zůstaly zachovány. Bohužel 

se naše očekávání nenaplnilo, zájem rodičů nebyl takový, jaký jsme si mysleli (cíl do příštího 

roku – více zapojit rodiče do akcí pořádaných školou).  

Školská rada byla informována také o počtu asistentů pedagoga (podáno 10 žádostí na krajský 

úřad). 

Školská rada byla seznámena se zapojením školy do Přidružených škol UNESCO. Žádost 

byla podána na centrále UNESCO ČR (ve spolupráci s městem ČK chceme v příštím roce 

pokračovat dle přihlašovacích podmínek a postupem času se do seznam škol UNESCO 

dostat). 

Školská rada informována o ocenění úspěšných reprezentantů školy (vědomostních, 

výtvarných soutěžích) – využití sponzorského daru od firmy Schwan Cosmetics. 

 

2)  Informace o stavebních úpravách 

S ohledem na možnosti školy byly provedeny pouze ty práce, které řešily havarijní stav: 

dokončení výměny oken v pavilonu 1. stupně. 

O hlavních prázdninách bude provedena oprava podlahové krytiny v budoucích 1. třídách, 

nově zařízen kabinet fyziky, malování a oprava interiéru v prostorech školy. Všechny firmy, 

které se budou na těchto opravách podílet, byly vybrány na základě výběrového řízení podle 

podmínek města Český Krumlov. 

 

3) Plán na školní rok 2013/2014 

Školská rada byla informována o zavedení elektronické třídní knize a elektronické žákovské 

knížce, kterou chceme zavést do září 2013. Školské radě byl ukázán zápisový list žáka pro 

omluvenky a jiné sdělení. 

Školská rada byla informována o změně ŠVP a byl projednán dodatek ŠVP pod číslem 

jednacím D1/2013 (zařazení dopravní výchovy, obrany státu do stávajících předmětů), zřízení 

nového předmětu Finanční gramotnost do 9. ročníku a o zavedení druhého cizího jazyku (pro 

7. ročník v časové dotaci 2 hodin týdně a 8. ročník v časové dotaci 3 hodin týdně). Školská 

rada byla seznámena se zrušením volitelných předmětů v 7. a 8. ročníku a zavedení předmětu 

anglické konverzace jako volitelný předmětu pro 9. ročník ve školním roce 2013/2014. 
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Usnesení ze 4. jednání školské rady: 

 

č.1/13: Školská rada bere na vědomí informace 

   - dodatek ŠVP (č. j. D1/2013) 

   - o práci školy v uplynulém školním roce 

   - o zapojení školy do projektu UNESCO 

   - o stavebních pracích v budově školy 

   - zavedení elektronické třídní knihy a žákovské knížky 

   - chystané úpravy ŠVP platné od září 2013 

 

 

 

 

       Zapsal Lukáš Boháč 

 

   


