
Zápis z jednání školské rady 3.4.2017 
 
Přítomni: 
p. Střelec, p.Heřmánková, p. Boháčková, p. Lekovski, p. Černá, p. Kubernatová, p. Kosová, p. Tomečková, p. 
Řepa 
Omluveni: 
p. Švajdová 
 

1. Na ZŠ proběhla hloubková školní inspekce 
a. školská rada dostala písemně k dispozici závěrečnou hodnotící zprávu navíc doplněnou o ústní 

informace o průběhu inspekce ze strany pana ředitele 
b. ČŠI shledala všechny klíčové oblasti bez závad 
c. navíc, škola a pedagogický sbor obecně, dostali velmi pozitivní hodnocení  
d. na základě připomínek ČŠI byly provedeny dílčí změny ve Školním řádu (zrušení 

mezistupňového hodnocení – plusů a minusů, drobné úpravy znění článků)  
e. školská rada souhlasí se změnami Školního řádu doporučenými ČŠI – 8 hlasuje pro, 0 

proti. 
f. aktualizovaný školní řád byl po schválení zpřístupněn na webu školy 

 
2. Pracovní sešity se na ZŠ nebudou používat jako dosud 

a. důvodem je stížnost u školní inspekce ze strany rodičů, kdy se odmítli podílet na financování 
pracovních sešitů s poukázáním na to, že pracovní sešity mají status učebnic a mají být plně 
hrazené školou 

b. pracovní sešit, na rozdíl od učebnic, nelze použít opakovaně 
c. náklady, které by nesla čistě škola, jsou přitom vysoké (700-800tis./rok) 
d. důsledkem je, že pracovní sešity se již nebudou ve výuce používat, jak tomu bylo dosud  
e. ZŠ se bude snažit zachovat pracovní sešity alespoň v hodinách cizích jazyků  

 
3. Organizace tříd v příštím školním roce 

a. obecně stavba nové budovy školy nabrala zpoždění, s tím, že škola pro umístnění žáků využije 
prakticky všech dostupných učeben (pouze dvě deváté třídy odchází, počítá se přitom s 
trojnásobkem prvňáčků) 

b. do příštího školního roku se nepočítá se zásahy do složení stávajících tříd (přerozdělování, 
slučování a podobně) 

 
4. Stavba budovy ZŠ v Jizerské:  

a. muselo se zrušit původní výběrové řízení dle starých podmínek a vypsat nové.  
b. byla vypracována nová studie proveditelnosti  
c. ve středu 5.4. proběhne na místě archeologický průzkum 
d. začít stavět by se mělo 1.7.2017  
e. na zastupitelstvu MČ bylo schváleno spolufinancování z rozpočtu MČ 

 
5. Diskuze o tričkách s logem floorbalových hráčů ZŠ.  

a. děti z floorbalového kroužku úspěšně hájí barvy školy na turnajích 
b. hráči z jiných MČ mají trička s nápisem MČ, kterou reprezentují. Naši hráči by si taková trička 

zasloužili také  
c. škola vlastní dresy s logem školy a tyto je ochotna dětem poskytnout 

 


