Zápis zjednání Školské rady Základní školy, Kvasice, okres Kroměříž
konané dne 28. 8. 2018

Jednání zahájeno v 15:30 hod
Přítomni: Dagmar Březíková, Michaela Dostálová, Jiří Machovský, Jitka Horná, Ivana
Foldynová, Jiří Ceniga, Radek Smolinka, Jana Koželová, Zdeněk Zapletal, František Látal
(host)
Zapisovatel: M. Dostálová
Ověřovatel usnesení: D. Březíková
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, kontrola usnesení, co se podařilo ve školním roce 2017/2018
Výroční zprava za školní rok 2017/2018
Školní řád ZŠ Kvasice pro školní rok 2018/2019
ŠVP pro školní rok 2018/2019
Plán práce školy pro školní rok 2018/2019
Různé

Ad 1) Zahájení, pozitiva
Proběhla kontrola úkolů z minulé ŠR, dané úkoly byly splněny.
Pozitiva v loňském školním roce:
 elektronická žákovská knížka, elektronická třídní kniha (Edookit)
 projekt Edison – zahraniční stážisté
 úspěchy v soutěžích – 2. – 5. místo v okresním kole MO (Bláhová, Janečková)
COPT – medailové umístění ve všech kategoriích
 projekty – další finance pro ZŠ (Šablony; Ovoce, zelenina a mléko do škol; učebna
Fy-Ch)
 Školní akademie

Ad 2) Výroční zpráva za rok 2017/2018
Členové školské rady se seznámili s výroční zprávou o činnosti školy za školní rok
2017/2018, 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 2017/2018 byla nadpoloviční většinou hlasů
schválena.

Ad 3) Školní řád ZŠ Kvasice
Školské radě byly předloženy ke schválení školní řád a organizační řád školy pro
školní rok 2018/2019 (zmínka o elektronické žákovské knížce). 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 2018/2019
Členové školské rady se seznámili s obsahem ŠVP pro školní rok 2018/2019 (rozšíření
nabídky povinně volitelných předmětů – volba povolání a anglická konverzace, pro žáky 7. –
9. ročníku). 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.


noví zaměstnanci – R. Kočičková (učitelka, 2.tř.), M. Kopřivová (učitelka 3.tř.), M.
Sedláčková (ŠJ)
 počet žáků  227 (jako v loňském roce)
 změna zvonění, autobusů
1. hodina
7:45 – 8:30
přestávka 10 minut
2. hodina
8:40 – 9:25
přestávka 20 minut
3. hodina
9:45 – 10:30
přestávka 10 minut
4. hodina
10:40 – 11:25
přestávka 10 minut
5. hodina
11:35 – 12:20
přestávka 10 minut
6. hodina
12:30 – 13:15
přestávka 5 minut
7. hodina
13:20 – 14:05
přestávka 5 minut
8. hodina
14:10 – 14:55



celoškolní projekt na téma KVASICE, říjen/listopad, žádost ŘŠ o spolupráci: obec,
kulturní komise…
14 týmů + rozlosovaní žáci (1 tým = zastoupení všech ročníků)



online obědy – vše přes internet







nové web stránky školy
ŠD do 16:30
divadlo (J. Machovský, dramatický kroužek)
projekty (Edison …)
sběr papíru

Ad 6) Různé



příští setkání: volby do Školské rady (3 roky)
Střednědobý plán investic 2018 – 2021 (viz. příloha)

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

