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Zápis z jednání Školské rady ze dne 16. 3. 2015  

 

Místo konání: Ředitelna ZŠ 
 
Přítomni: Mgr. Dagmar Čírtková, zástupce pedagogických pracovníků 
    Radmila Hellerová, zástupce zřizovatele 

Kateřina Hůlková, zástupce rodičů 
Mgr. Jana Kofrová, zástupce pedagogických pracovníků 
Mgr. Roman Král, ředitel školy 

Dušan Salač, zástupce rodičů 
 

Průběh jednání:   
 

1.    Zahájení 
2.    Volba předsedy školské rady 

3.    Určení zapisovatele z jednání školské rady 
4.    Seznámení nových členů s jednacím řádem 
5.    Možnost poskytování informací o jednáních školské rady rodičům 
6.    Informace ředitele školy 

 Uskutečněné projekty 
 Vize školy v nastávajícím funkčním období 
 Diskuse na téma škola a její rozvoj 

7.    Různé a závěr 
 

 
1.    Zahájení 

Zasedání školské rady svolal a jednání zahájil ředitel základní školy Mgr. Roman Král. Seznámil 

členy školské rady s právy, povinnostmi a činností školské rady, vyplývajícími ze zákona č. 
561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon). 

2.    Volba předsedy školské rady 

Předsedou školské rady při 2. ZŠ byla jednohlasně zvolena Kateřina Hůlková. 

3.    Určení zapisovatele 

O jednotlivých jednáních školské rady bude pořizován zápis a zapisovatelem byla určena Kateřina 
Hůlková. 

4.    Seznámení nových členů s jednacím řádem 

Noví členové školské rady byli seznámeni s jednacím řádem školské rady. 

5.    Možnost poskytování informací o jednáních školské rady rodičům 

Informovanost rodičů o jednáních školské rady bude probíhat do budoucna i prostřednictvím 
webových stránek školy. 
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6.    Informace ředitele školy  

 výmalba, osvětlení, výzdoba, tiskárna, energetický audit, o 90% snížení z cen 

bankovních poplatků, WC – papírové ručníky, síťování IT učeben, skříňky na úschovu 
věcí aj., elektronická žákovská 

 navýšení kapacity školní družiny (3. r.), zrušení školního automatu, vyřešení situace 
čekajících dětí a rodičů před začátkem školního vyučování ve vestibulu v časovém 
intervalu 7:00-7:30 (návrh/školní klub ve správě dětí pro II. stupeň), navázání 
mezinárodní spolupráce výměnných pobytů s cílem prohlubování jazykové úrovně 
studentů přenesené do praxe, rodilý mluvčí, žákovský parlament (školní časopis), dílny 

pro učitele, projekt „tandem” (1. + 9. r.), zrušení selekce, adaptační pobyty pro žáky 6. 
ročníků (cca čtvrtek až sobota) ke zlepšení a vytvoření nových vztahů žáků s pedagogy 
při přechodu na druhý stupeň, absolventské práce (týkající se 9. r.), pravidelné 
srovnávací testy, vchod do jídelny (nevyužití prostoru) 

 podpora ze strany  ŠR k tématu PR školy (web stránky, ukázat na bývalé žáky 
školy, kteří dosáhli úspěchů), jasně dosažitelná jazyková úroveň po ukončení školní 

docházky (cílem bude stanovit u každého studenta jazykovou pokročilost složením 
uznávané jazykové zkoušky a stanovit konečnou minimální úroveň ze dvou jazyků u 
jednoho studenta), důstojné ukončení školního roku (slavnostní vyřazení studentů a 
zapojení rodičů a přátel školy spojené s charitativními účely- projekty ze stran 
studentů, učitelů, rodičů dětí), pracovat na potenciálu dětí, budovat pozitivní 
atmosféru, rada společně otevřela téma „šikana” 

 

„Nemá smysl proti agresivitě bojovat, 
 
potlačovat ji či zakazovat, myslet si, že ji lze sprovodit ze světa. Má smysl být si 
 
agresivity vědom, přijmout ji a učit dítě své agresivní tendence kontrolovat, tj. ovládat, 
 
přemisťovat, sublimovat je (jde tedy o to, co Freud označuje termínem kanalizace pudu 

 
a co je výsostným úkolem výchovy – převést dítě ze stavu bytosti pudové do stavu 
 
bytosti kulturní).”   

  (Z. Matějček 2016) 
 

Na danou problematiku se bude konat seminář. Téma „agresivita a šikana“ – PhDr. Zdeněk 

Martínek. 

Mgr. Roman Král 
 
„Vize i cílem pro nové období je, aby děti nacházely k sobě úctu, pracovaly na komunikaci, 
otevřenosti, zodpovědnosti, byly pozitivním přínosem pro společnost a natěšeně stály přede dveřmi 
školy.” 

K. Hůlková, D. Salač 

7.    Různé a závěr 

Příští zasedání školské rady se bude konat v období před schválením Výroční zprávy. Poté 
předsedkyně školské rady jednání ukončila. 

      Kateřina Hůlková 

         16. 3. 2015 


