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Základní škola, Most, příspěvková organizace

__________________________________________________
V Mostě 30. 8. 2019
Zápis ze školské rady (29. 8. 2019)
Místo konání: budova ZŠ Zlatnická 186, Most
Přítomni:
 Mgr. Jana Hocká - předsedkyně
 Mgr. Adriana Kotlárová
 Mgr. Taťána Drahošová
 Mgr. Monika Kynclová - host
 Ivana Perná
 Rita Gabčová
Nepřítomen
 p. Adam Komenda
1) seznámení se změnou člena školské rady
2) volba nového místopředsedy
3) schválení Jednacího řádu školské rady č.j. ZSD 2354/2019
4) schválení Plánu práce školské rady na rok 2019/2020
5) seznámení s výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2018/2019
6) schválení změn Školního řádu pro školní rok 2019/2020 č.j. ZSD 2357/2019
7) vyjádření ke změnám ŠVP Amari škola – Naše škola I., č. j. ZSD 2261/2016
8) seznámení s počtem dětí přijatých do přípravných tříd pro školní rok 2019/2020
9) seznámení s výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020
10) seznámení se státním rozpočtem školy na rok 2019
11) projednání návrhu rozpočtu zřizovatele na rok 2020
12) seznámení se zapojením školy do projektů
13) různé
Průběh jednání:
Ad1) Se změnou člena školské rady seznámila Mgr. Jana Hocká - novou členkou školské rady se stala
Mgr. Adriana Kotlárová, nahradila Mgr. Dagmar Davidovou, která na naší škole ukončila pracovní poměr.
Ad2) Volba nového místopředsedy - seznámila Mgr. Jana Hocká - byla zvolena již výše zmíněná Mgr.
Adriana Kotlárová
Ad3) S Jednacím řádem školské rady č. j. ZSD 2354/2019 seznámila Mgr. Jana Hocká - Jednací řád
školské rady obsahuje tyto části - Čl. 1 - působnost Školské rady, Čl. 2 - příprava zasedání Školské rady, Čl.
3 - programy zasedání Školské rady, Čl. 4 - jednání Školské rady, Čl. 5 - přístup k informacím, Čl. 6 usnášeníschopnost Školské rady, Čl. 7 - předávání informací ze zasedání Školské rady, Čl. 8 - podmínky pro
činnost Školské rady a Čl. 8 obsahuje závěrečná ustanovení.
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 29. 8. 2019 a ruší předcházející Jednací řád č. j. ZSD 2302/2017.

Ad4) S Plánem práce školské rady na školní rok 2019/2020 seznámila Mgr. Jana Hocká - plán práce
školské rady na letošní školní rok obsahuje navržené termíny schůzí a projednávanou problematiku (září/říjen 2019 - elektronickou formou by se měla schválit výroční zpráva za školní rok 2018/2019, další
schůze školské rady je naplánovaná na únor/březen 2020, na které by se měla rada seznámit s výsledky
vzdělávání za 1. pololetí šk. r. 2019/2020, dále pak s výsledky hospodaření za rok 2019 a budou-li známy
plánované opravy na naší škole v roce 2020, poslední schůze školské rady je naplánovaná na srpen/září
2020, kde se budou probírat např. případné změny v Jednacím řádu školské rady, nový plán práce školské
rady na další školní rok 2020/2021, výsledky vzdělávání za 2. pol. šk. r. 2019/2020, změny ve školních
vzdělávacích programech, počty žáků přijatých do přípravných tříd pro šk. r. 2020/2021, výsledky zápisu do
1. třídy pro šk. r. 2020/2021, zájem vycházejících žáků o další studium, státní rozpočet na rok 2020, návrh
rozpočtu zřizovatele na rok 2021, realizace projektů ve šk. r. 2019/2020 a jiné).
Ad5) S výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2018/2019 seznámila Mgr. Jana Hocká –
z celkového počtu 165 žáků prospělo s vyznamenáním 22 žáků, 123 žáků prospělo, 20 žáků neprospělo u některých žáků ještě probíhá komisionální přezkoušení.
Ad6) Se změnami Školního řádu pro školní rok 2019/2020 - č. j. ZSD 2357/2019 seznámila Mgr. Jana
Hocká - změněno číslo jednací 2357/2019, platnost upraveného dokumentu - 1. 9. 2019, v kapitole 2. 2.
Povinnosti dětí a žáků v bodě d) je vypuštěna část o dohledu nad problémovými žáky, v kapitole 4. Práva a
povinnosti zaměstnanců školy v bodě f) povinnost vyučujících být na pracovišti půl hodiny před začátkem
vyučovací hodiny, kapitola 6. 2. Vnitřní režim školy v bodě n) informace o používání mobilních telefonů
v době vyučování a postup při jeho nedodržování, kapitola 8. Ochrana žáků před rizikovým chováním a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí v bodě a) upřesnění chování žáka při výskytu šikany
vandalismu, brutality, rasismu, kriminalismu…, kapitola 13. Školní jídelna - změna cen za obědy, kap. 14. 1.
2. Kázeňská opatření - nové definice udělování kázeňských opatření - NTU, DTU A ŘD.
Ad7) Se změnami ŠVP Amari škola - Naše škola I., č. j. ZSD 2261-3/2016 seznámila Mgr. Jana Hocká
- změněno číslo jednací - 2261-3/2016, platnost upraveného dokumentu - 1. 9. 2019, identifikační údajezměna údajů, obsah ŠVP - nově vložená kapitola 9.2.3 Předmět sociálně pedagogické péče, kapitola 2.
Charakteristika ŠVP - vložen text o žákovském parlamentu, kapitola 3. 1. Zabezpečení vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami - doplněn text k předmětům speciálně pedagogické péče, kapitola 8. 1.
Tabulace učebního plánu pro žáky v běžných třídách - oranžově je vyznačena disponibilní časová dotace, ve
které může probíhat předmět speciálně pedagogické péče; doplněny poznámky k učebnímu plánu, kapitola
8. 2. Tabulace učebního plánu pro žáky s přiznaným PO 3. stupně - oranžově je vyznačena disponibilní
časová dotace, ve které může probíhat předmět speciálně pedagogické péče; doplněny poznámky
k učebnímu plánu, kapitola 9. 1. 1. Český jazyk a literatura - změněn text v charakteristice předmětu Český
jazyk a literatura, kapitola 9. 2. 3. Předmět speciálně pedagogické péče - nově vložená kapitola.
Ad8) S počtem dětí přijatých do přípravných tříd pro školní rok 2019/2020 seznámila Mgr. Jana Hocká
- do přípravných tříd bylo přijato 20 dětí - z toho je 8 dětí s odkladem školní docházky.
Ad9) S výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020 seznámila Mgr. Jana Hocká - do 1. ročníku bylo přijato
celkem 17 žáků.
Ad10) Se státním rozpočtem školy na rok 2019 seznámila Mgr. Jana Hocká – státní rozpočet je ve výši
16 235 751Kč.
Ad11) S návrhem rozpočtu od zřizovatele na rok 2020 seznámila Mgr. Jana Hocká - návrh rozpočtu od
MmM na rok 2020 je 1 884 000Kč.
Ad12) Se zapojením školy do projektů seznámila Mgr. Jana Hocká - škola se zapojila do několika
projektů hrazených z prostředků EU a státního rozpočtu ČR.
1) Šablony pro MŠ a ZŠ I získala naše škola částku 619 414Kč - na projekt „Podporujeme společné
vzdělávání“ (březen 2017 - únor 2019) - v rámci projektu byla zvolena aktivita Školní speciální pedagog -

personální podpora, dále pak vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP se zaměřením na inkluzi a
aktivitu a také na čtenářskou gramotnost.
2) od listopadu 2016 běží projekt „Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně“, který je zaměřen na
posilování sociálních a občanských gramotností a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém,
Jihomoravském a Olomouckém kraji.
3) „Podpora středoškolského vzdělávání chanovských žáků“, jeho hlavním cílem bylo podpořit děti ze
sociokulturně znevýhodňujícího prostředí při přechodu ze základního na střední stupeň vzdělávání a
připravit je na trh práce. (ukončení červen 2019).
4) od září 2017 je škola zapojena do projektu „Kreativní partnerství pro inkluzivní školu“, jehož součástí je
příprava výuky ve spolupráci pedagogů s konzultantem kreativity a umělcem. (ukončení červen 2019).
5) „Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako
nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání“.
Dále byla škola vybrána do pokusného ověřování „Vzdělávacího programu paměťové instituce do škol“,
cílem bylo ověřit vliv zážitkové pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na
základních školách.
Škola se opět zapojila do projektu „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“
Od září 2018 naše škola spolupracovala s Centrem pro demokratické učení při zavádění žákovského
parlamentu.
Posledním projektem, do kterého se škola zapojila byl projekt „KIPR“ pod záštitou Národního ústavu pro
vzdělávání, kde byla škole poskytnuta podpora při zavádění principů inkluzivního vzdělávání (ukončení
únor 2019).
Ad13) Různé - seznámila Mgr. Jana Hocká - během letních prázdnin se uskutečnila výměna elektroinstalace
(přízemí), nová linolea se položila do dvou tříd (2. patro) a do školní jídelny se pořídil nový sporák.
Usnesení














Vzala na vědomí změnu člena školské rady
Vzala na vědomí volbu nového místopředsedy
Schválila Jednací řád školy - č. j. ZSD 2354/2019
Schválila Plán práce školské rady na školní rok 2019/2020
Vzala na vědomí výsledky vzdělávání za 2. pololetí školního roku 2018/2019
Schválila změny Školního řádu pro školní rok 2019/2020 - č. j. ZSD 2357/2019
Vzala na vědomí změny ŠVP Amari škola - Naše škola I. - č. j. ZSD 2261/2016
Vzala na vědomí počet dětí přijatých do přípravných tříd pro školní rok 2019/2020
Vzala na vědomí výsledky zápisu pro školní rok 2019/2020
Vzala na vědomí státní rozpočet školy na rok 2019
Vzala na vědomí návrh rozpočtu zřizovatele na rok 2020
Vzala na vědomí zapojení školy do projektů
Vzala na vědomí provedené opravy během letních prázdnin

Zapsala:
Ověřila:

Mgr. Jana Hocká
Mgr. Adriana Kotlárová

Předsedkyně: Mgr. Jana Hocká
Zápis bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.zachanov.cz)

------------------------------------------------Mgr. Jana Hocká
Předsedkyně ŠR

