
Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž 
konané dne 29. 8. 2017 

 
 
 
Jednání zahájeno v 16:00 hod 
Přítomni : Mgr. Dagmar Březíková, Mgr. Michaela Dostálová, Mgr. Jiří Machovský, Mgr.            
Jitka Horná, Ivana Foldynová, Jiří Ceniga, Radek Smolinka, Jana Koželová, Zdeněk Zapletal,            
Mgr. František Látal, Ph.D. - host 
Zapisovatel : M. Dostálová 
Ověřovatel usnesení : D. Březíková 
 
Program : 

 
1. Zahájení, kontrola usnesení a přivítání nových členů 
2. Výroční zprava za školní rok 2016/2017 
3. Školní řád a organizační řád ZŠ Kvasice pro školní rok 2017/2018 
4. ŠVP pro školní rok 2017/2018 
5. Plán práce školy pro školní rok 2017/2018 
6. Různé 

 
 

Ad 1)  Zahájení 
 
Proběhla kontrola úkolů z minulé ŠR, dané úkoly byly splněny. 
 
Byla přivítána nová členka ŠR (jednatel) zastupující ZŠ Kvasice Mgr. Michaela Dostálová,            
která vystřídá Mgr. Zdenku Gašpárkovou. 
 
 
Ad 2) Výroční zpráva za rok 2015/2016 
  
Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok             
2016/2017, kterou vypracoval Mgr. František Látal, Ph.D. Nikdo z přítomných nemá k           
předložené zprávě připomínky. Plné znění je přístupné na web. stránkách školy. 
 
Hlasování: pro 9, proti  0, zdržel se hlasování  0 
Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2016/2017 byla nadpoloviční většinou hlasů            
schválena. 
 
 
 
Ad 3) Školní řád a organizační řád ZŠ Kvasice 
 

Školské radě byly předloženy ke schválení školní řád a organizační řád školy pro              
školní rok 2017/2018. Ke školnímu řádu, ani organizačnímu řádu nebyly žádné připomínky.            
Jejich plné znění je k dispozici na web. stránkách školy. 
 



Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se hlasování 0 
Školní řád byl nadpoloviční většinou schválen. 
Ad 4) Školní vzdělávací program pro základní školy 2017/2018 
 
Členové školské rady se seznámili s obsahem ŠVP pro školní rok 2017/2018. Nikdo            
z přítomných nemá k předloženému programu připomínky. Plné znění je přístupné na web.            
stránkách školy. 
 
Hlasování: pro 9, proti  0, zdržel se hlasování  0 
ŠVP pro rok 2018/2019 byla nadpoloviční většinou hlasů schválen. 
 
 
Ad 5) Plán práce 
 
Školská rada byla seznámena s plánem práce pro příští školní rok. Školská rada k tomuto             
plánu práce neměla připomínky. 
 
 
 
Ad 6) Různé  
  

− Od nového školního roku elektronická komunikace – TK 1. – 9. třída, elektronická             
žákovská knížka 3. – 9. ročník. Každý rodič dostane emailem přihlašovací údaje. Žák             
taktéž. Do papírové ŽK se budou psát omluvenky, sdělení pro rodiče, akce školy, aj. 

− Tento školní rok má ZŠ 226 žáků, což je o něco méně než v loňském roce. Došlo i                 
k personálním změnám – noví učitelé: M. Dostálová, D. Janíková, D. Hamrlová, V.            
Horák, L. Vojtášková (ŠD). 

− Pan Smolinka vznesl dotaz k zamyšlení, proč žáci odcházejí?, proč nepřicházejí do 1.            
třídy? ŘŠ: Důvody odchodů jsou různé – v 5. třídě odchází žáci na gymnázia (100%              
úspěšnost), stěhování rodičů pryč z Kvasic, změna zaměstnání rodičů, zdravotní         
problémy žáků apod. 

− Sběr papíru: vždy první úterý a středa v měsíci. Z celkové částky 60% do třídy, 40%              
pro nejlepší žáky sběrače -  pojedou na výlet (50 žáků). 

− Prozatím se i nadále ve ŠJ bude vařit jedno jídlo.  
− Během prázdnin došlo k výměně zářivek ve ŠJ. 
− Ve škole bude pokračovat žákovský parlament. 
− V tomto školním roce byl otevřen nový povinně volitelný předmět: Pracovní činnosti           

seminář. 
− Ovoce do škol zdarma + mléko zdarma – pro všechny žáky. 
− Projekty: šablony (např. čtenářský klub pro žáky, klub zábavné logiky, doučování),           

sportoviště za školou, modernizace učeben (Aj, F, Ch), autobusy na plavání 
− Školní akademie bude opět na konci školního roku. 
− Dotaz od p. Foldynové ohledně seznamu kroužků a jejich umístění na web školy –              

přehled pro rodiče + ŠD – bývá problém dovolat se. Vedení školy ŠD připomene, že je                
důležité mít u sebe školní mobilní telefon. 

− Kroužky – popřemýšlet, zda existují i jiné organizace, které nabízejí kroužky.           
Spolupráce, spokojenost se „Šipkou“ trošku vázne. 

− Od rodičů také vzešel dotaz, zda by se mohl změnit fotograf – osloví se p. Mucha. 
− Kroměřížský deník zmiňuje naši školu, projevuje zájem – bude fotografie prvňáčků. 



− Na 2. stupni pavilonu B jsou ještě staré WC – nutná jejich výměna. Jsou špatné               
rozvody vody. Škola byla o prázdninách vytopena (WC). Pan Zapletal doporučil           
kontrolu hadiček, což pan školník provedl. 

− Pan ředitel, jakožto host, vznesl dotaz, zda by šlo „odpojit“ vodu škola x byty. Aby se                
o prázdninách, kdy ve škole nikdo není, dala zastavit voda a předešlo by se tím dalším                
katastrofám. 

− Pan Smolinka vznesl dotaz, zda by nebylo dobré, pro takové případy vypracovat            
„koncepci školy“ - tzv. strategický plán. Pan Zapletal dodal, že takový plán by měl              
být zahrnut do strategického plánu rozvoje obce (zřizovatel). Popřemýšlet o takovém           
návrhu. 

 
 
 
 

Usnesení: 
Vedení školy projedná s vedením obce strategický plán rozvoje školy a plán investic ve škole.              
Vedení školy bude spolupracovat s vedením obce na projektech, které povedou k rozvoji           
školy a jeho okolí. Škola bude nadále intenzivně spolupracovat se spádovými MŠ. 
 
 
 
Zapsala : Michaela Dostálová 
Ověřil :   Dagmar Březíková 
Předseda:  Zdeněk Zapletal 
 


