
Zápis z konání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611,  ze  dne 14. 10. 2013 

Dne: 14. října 2013 
Přítomni: Lenka Betášová 
 Milena Moudrá 
 Vlastimil Helma 
 Lenka Brázdová 
 Mgr. Tomáš Šenkyřík  
 Mgr. Helena Chmelková 
 PaedDr. Stanislav Březina 
 Mgr. Jakub Janča 
 Ing. Radomír Kurečka 
Hosté: Ing. Jana Králová 
Omluvená nepřítomnost: 0 
Zapisovatel: Lenka Betášová 
  
Ověřovatel zápisu: Milena Moudrá 
 

PROGRAM: 

1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
2. schválení  Školního  vzdělávacího  programu - dodatku č. 6 
3. schválení Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2018  
4. Různé 

 

1. schválení Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 
 
Výroční zpráva byla zaslána všem členům ŠR elektronicky. Všichni členové 
hlasovali ANO – bez připomínek. 
 
Hlasování: 9 pro 
   0 proti 
   0 zdržel 

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013  byla jednohlasně schválena. 

2. schválení  Školního  vzdělávacího  programu - dodatek č. 6 

 
Tento dodatek vzniká z důvodu úprav Rámcového vzdělávacího programu, který 

nabývá účinnosti 1. 9. 2013 a týká se zařazení druhého cizího jazyka (již nebude 

výuka NJ volitelná, ale povinná), v matematice se větší míře přesouvá učivo 

zlomků a desetinných čísel na 1. stupeň, změny v oblastech Dopravní výchova, 

Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí, Obrana vlasti, 

Korupce, Finanční gramotnost a Sexuální a rodinná výchova jsou zapracovány 

napříč ročníky do příslušných předmětů.  

Zasláno všem členům ŠR elektronicky. Nebyly podány žádné námitky.   
 
 



Hlasování: 9 pro 
   0 proti 
   0 zdržel 

Školní  vzdělávací  program - dodatek č. 6  byl jednohlasně schválen.  
 

3.  schválení Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2018  

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2018  byla zaslána všem členům ŠR 

elektronicky. Nebyly podány žádné námitky. 

Hlasování: 9 pro 
    0 proti 
    0 zdržel 

Koncepce rozvoje školy na roky 2013-2018  byla schválena.   

 
 

4. Různé 
 
 

Každý člen obdržel elektronicky k nahlédnutí Školní řád se zapracovaným 

dodatkem -  tento byl schválen Školskou radou v září 2012 a dodatek následně v 

lednu 2013. Bez připomínek. 

Ředitelka ZŠ Jana Králová poskytla informace o počtu žáků, tříd a zaměstnanců 

ve školním roce 2013/2014. Členové ŠR byli seznámeni s nejdůležitějšími změnami 

v pedagogickém sboru a byla podána informace ke školní družině. 

Školské radě byl předložen Zápis o volbě nového člena Školské rady zákonnými 

zástupci žáků ze dne 7. 10. 2013. Volební listiny z jednotlivých tříd jsou uloženy 

v ředitelně školy a jsou volně k nahlédnutí všem žadatelům.  K tomuto nebyly 

podány žádné námitky. 

 
V Židlochovicích 14. 10. 2013 

 
 
 

Zapsala: Lenka Betášová     Ověřila: Milena Moudrá 


