
Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž 

konané dne 30. 8. 2016 
 

 

 

Jednání zahájeno v 15:30 hod 

Přítomni : Mgr. Dagmar Březíková, Mgr. Zdenka Gašpárková, Mgr. Jiří Machovský, Jitka 

Horná, Ivana Foldynová, Radek Smolinka, Jana Koželová, Zdeněk Zapletal, Mgr. František 

Látal, Ph. D. 

Omluveni: Jiří Ceniga 

Zapisovatel : Mgr. Zdenka Gašpárková 

Ověřovatel usnesení : Mgr. Jiří Machovský 

 

Program : 

 

1. Zahájení, kontrola usnesení a přivítání nových členů 

2. Výroční zprava za školní rok 2015/2016 

3. Školní řád a organizační řád ZŠ Kvasice pro školní rok 2016/2017 

4. ŠVP pro školní rok 2016/2017 

5. Plán práce školy pro školní rok 2016/2017 

6. Různé 

 

 

 

Ad 1)  Zahájení 

 

               Proběhla kontrola úkolů z minulé ŠR, dané úkoly byly splněny. 

       Byli přivítání nový členově ŠR zastupující rodiče. Ve volbách byli zvoleni Horná Jitka, 

Foldynová Ivana a Ceniga Jiří. Volební období trvá 3 roky. 

 

 

Ad 2) Výroční zpráva za rok 2015/2016 

        

           Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 

2015/2016, vypracovanou Mgr. Zdenkou Gašpárkovou. Nikdo z přítomných  nemá k 

předložené zprávě připomínky. Plné znění je přístupné na web. stránkách. 

Hlasování: pro 8, proti  0, zdržel se hlasování  0 

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2015/2016 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 2016/2017. Ke školnímu řádu, ani školnímu řádu  nebyly žádné připomínky. Jejich 

plné znění je k dispozici na web. stránkách 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0 

Školní řád byl nadpoloviční většinou schválen. 

 

 



Ad 4) Školní vzdělávací program pro základní školy 2016/2017 

 

           Členové školské rady se seznámili s obsahem ŠVP  pro školní rok 2016/2017. Nikdo 

z přítomných nemá k předloženému programu připomínky. Plné znění je přístupné na web. 

stránkách. 

Hlasování: pro 8, proti  0, zdržel se hlasování  0 

ŠVP pro rok 2016/2017 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 budou změněny webové stránky 

 Pan ředitel informoval členy, že školní akademie se budou konat každé dva roky 

 Byl přednesen dotaz na obědy ve ŠJ – prozatím se i nadále bude vařit jen jedno jídlo, 

proběhne akce „Vaří šéfkuchař“ 

 Pan ředitel seznámil členy o svém jednání se zástupcem dopravní obslužnosti Zlín – 

požadavek na změnu jízdního řádu nebyla akceptován 

- Pan Zapletal vznesl dotaz na úklid před školou – vedení školy zajistí pořádkové služby 

- Byla objasněna opět inkluze ve škole – do naší školy prozatím žáci, kterých by se tato 

změna týkala, nenastoupí do naší školy 

- Paní Koželová vznesla dotaz na elektronické žákovské knížky – vedení o této 

možnosti uvažuje, ale v následujících letech 

- Členové byli informování o změně zápisu do prvních tříd, v letošním roce proběhne až 

v dubnu 

- Ve škole bude vytvořen žákovský parlament 

- Škola bude usilovat o získání certifikátu Rodiče vítáni 

- Členové byli informování o průběhu rekonstrukce WC pavilon A  

 

 

 

Usnesení: 

Vedení školy zajistí udržování pořádku v okolí školy 

Vedení školy projedná s vedením obce možnost změny jízdních řádů 

 

 

Zapsala : Mgr. Zdenka Gašpárková 

Ověřil :   Mgr. Jiří Machovský 

Předseda: Zdeněk Zapletal 

 


