ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
ZŠ ŘEČANY NAD LABEM
DNE 4. 10. 2010
Přítomni: Mgr. Zemánek, Mgr.Doubravová, Mgr. Vohralíková, p.Sůrová, p. Teplá,
p. Petrů, p. Švejk
Omluven: Program:
1. Uvítání
2. Pravomoci Školské rady
3. Dokumenty ZŠ
Výroční zpráva
Koncepce ZŠ
Zpráva o hospodaření
Školní řád
4. Změny v ŠVP
5. Různé, diskuze
1. Uvítání
Mgr. Doubravová přivítala všechny přítomné na první schůzce Školské rady v novém
školním roce 2010 - 2011.
2. Pravomoci Školské rady
Mgr. Doubravová seznámila přítomné s pravomocemi, které Školská rada má
- vyjadřuje se k návrhům ŠVP a k jejich uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu ZŠ
- schvaluje školní řád a navrhuje změny
- schvaluje pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů ZŠ
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru
hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy ČŠI
- podává podněty a oznámení řediteli ZŠ, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství aj. orgánům státní správy
3. Dokumenty ZŠ
Všichni členové Školské rady obdrželi předem e-mailovou poštou dokumenty
k prostudování. Ředitel školy Mgr. Zemánek seznámil přítomné i s přílohami Výroční zprávy.
Všichni přítomni schválili Výroční zprávu. K nahlédnutí byla i Koncepce ZŠ a Zpráva
o hospodaření ZŠ. Členové ŠR schválili i Školní řád, v němž byli upozorněni na změny
týkající se užívání mobilních telefonů ve škole a zákazu navštěvování školy pod vlivem
omamných látek.
4. Změny v ŠVP
Zástupkyně školy Mgr. Doubravová podala informaci o změnách v ŠVP. Změny se týkaly
autoevaluace, kde jsme si vytyčili přesné cíle a upřesnili jsme strategie školy s kompetencemi.

Učitelé provedli menší změny ve svých plánech, kde upřesnili učivo a zkontrolovali jeho
návaznost.
5. Různé, diskuze
- p. Teplá se zajímala o postihy žáků, kteří budou bez dovolení užívat mobilní telefony ve
škole – Mgr. Zemánek informoval, že postihy budou vedeny od domluvy až k postihům
kázeňským popř. snížení známky z chování.
- p. Petrů rozvinul diskusi o užívání omamných látek mezi dětmi a o spolupráci rodičů a školy
- p. ředitel Mgtr. Zemánek informoval o vybudování nových sociálních zařízení v I. patře
a o získání dotace na výměnu oken a zateplení celé budovy ZŠ a MŠ.
Zapsala: Mgr. Jana Vohralíková

