
    

 

 

Zápis z jednání školské rady - dne 24. 9. 2013 
 
Přítomni:  Petr Němec, Jitka Bicková, Mgr. Jitka Novotná, Mgr. Petr Ondřich, Ing. 

Romana Šolcová, Mgr. Bohumil Florián a za vedení školy Mgr. 
Jaroslava Neumannová a Mgr. Lukáš Boháč 

 
Program:  
1) Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 – byla zpracována 
v předepsaném členění. Podařilo se splnit všechny úkoly dané plánem práce školy. 
Z podstatných věcí, které se podařily:   

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.  

Úspěšný byl zápis do prvních tříd – v novém školním roce jsou otevřeny tři třídy 

Velkou pomocí učitelům byla práce asistentů pedagoga a spolupráce s PPP Český 
Krumlov (při práci s třídním kolektivem). 

Učitelé prošli kurzem kritického myšlení (nabídka metod práce s žáky při výuce). 

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) Školní řád platný od 1. 9. 2013 
Školská rada byla informována o doplnění bodu č. 62 školního řádu: V případě 

důvodného podezření na přítomnost nebezpečných nebo návykových látek může být 
provedena prohlídka osobních věcí žáka. O tomto postupu budou neprodleně 
informování zákonní zástupci a vedení školy. 

Dále se ve školním řádu objevuje termín Žákovský list (zaveden pro změny v rozvrhu 
a omluvenky z důvodu zavedení elektronické žákovské knížky od 4. ročníku) 

3) Školská rada byla seznámena i se změnou koncepce školy v oblasti školních 
výjezdů. Vedením školy byly opět povoleny vícedenní výjezdy. 
 
4) Školská rada byla informována o projektech, do kterých škola v letošním roce 
zapojí: 
- finanční gramotnost pro žáky 
- škola v pohybu 
- preventivní programy pro žáky (zejména na téma návykových látek) 
- spolupráce s Lesy ČR 
- práce na projektu Přidružených škol UNESCO 
 
5) Příspěvek rodičů do rodičovského fondu. Počítá se se stejnou výší jako v minulých 
letech, tj. 100 Kč na rodinu. 



    

 

 

6) Různé 
- připomínka paní Bickové k elektronickým ŽK (složitý systém, který potřebuje čas na 
zvládnutí) 
- připomínka pana Němce k finanční gramotnosti – otázka na náplň předmětu (vše 
objasněno ředitelkou školy) 
 
 
Usnesení z jednání školské rady: 
 
č. 2/13: Školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 
2012/2013 včetně údajů o hospodaření školy 
 
č. 3/13: Školská rada schvaluje školní řád ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 platný od 
2. 9. 2013 
 
č. 4/13: Školská rada bere na vědomí informaci o výši příspěvku do Fondu rodičů 
v novém školním roce 
 
 
 
 
 
       Zapsal Lukáš Boháč 
 
   
 


