
Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ Židlochovice, Tyršova 611, konané dne 22.06.2011 

 
Dne: 22. června 2011 
Místo: Sborovna ZŠ Tyršova 611 
Přítomni: Gabriela Motlíčková 
 Ing. Barbora Jakubcová 
 Vlastimil Helma 
 Ing. Pavel Grygar 
 František Dobeš  
 Mgr. Helena Chmelková 
Hosté: Ing. Jana Králová 
Omluvená nepřítomnost: Andrea Hrazdilová 
 Mgr. Jakub Janča 
 PaedDr. Stanislav Březina 
Zapisovatel: Gabriela Motlíčková 
Ověřovatel zápisu: Ing. Barbora Jakubcová 
 

 

PROGRAM: 

Zpráva ředitelky školy 

 
Zpráva ředitelky školy 

Ing. Jana Králová podala zprávu o činnosti školy: 

 
1. V květnu proběhlo výběrové řízení na úpravu atletické dráhy v areálu ŢŠ Ţidlochovice. Byla 

vybrána firma Swietelsky s nejniţší nabídnutou cenou 312.071,- Kč. Na financování dráhy se podílí 

Sdruţení rodičů při ZŠ Ţidlochovice částkou 230 tisíc Kč, kterou se podařilo nastřádat z příspěvků 

rodičů během dvou let. 82.071 dokrývá škola ze svého investičního fondu. Stavební práce budou 

probíhat v červenci 2011, kdy bude areál pro veřejnost uzavřen.  

2. V dubnu jsme nechali vybudovat chodník podél školy, který spojuje parkoviště s hlavním 

vchodem. V něm budou během prázdnin osazeny čtyři lavičky pro ţáky čekající na vyučování. 

Kolem chodníku je provedena zahradní úprava; keře dodala za zvýhodněné ceny firma Hortis. 

3. V červnu naši údrţbáři mění asi 10 m plotu, který byl poškozen při rekonstrukci fasády. 

4. Projekty školy: 

 

 a) jiţ dokončené: 
 Rozvoj ICT – ROP Jihovýchod 

 Vyuţití interaktivní tabule 

 Duhová dílna 

 

b) v současnosti realizované 
 Podpora vzdělávání v ZŠ Ţidlochovice – z OPVK, doba trvání do ledna 2013 

 Ovoce do škol – SZIF, není časově omezeno 

 Projekt ŠPP – OPVK, doba trvání do března 2012 

 Projekt MF, e-learning – OPVK, doba trvání do března 2012 

 RŠPP - VIP II  -  nyní pokračuje pod názvem RŠPP Rozvoj školních 

poradenských pracovišť, od 1. 10. 2011 přejde v projekt RAMPPS – Rozvoj a 

metodická podpora poradenských sluţeb – usilujeme opět o získání dotace 

 
 

 

http://www.zszidlochovice.cz/docs/projekt_ICT.pdf
http://www.zszidlochovice.cz/docs/interaktivka.pdf
http://www.zszidlochovice.cz/docs/duhova_dilna.pdf
http://www.zszidlochovice.cz/docs/publicita_penize_skolam.pdf
http://www.zszidlochovice.cz/docs/jablka1.pdf
http://www.sppzidlochovice.cz/index.php?page=11
http://www.zszidlochovice.cz/docs/plakatek_mf_v3.pdf
http://www.sppzidlochovice.cz/index.php?page=24


c) připravované 

 Podpora ţáků s SPU ve výuce – OPVK, oblast podpory 1.2, ţádost podaná, 

přepokládaný termín realizace 1. 11. 2011 – 31. 3. 2013 

 Zlepšení výuky v matematice a přírodovědě na 1. stupni a v chemii a 

přírodopise na 2. stupni – e-learning – OPVK, 2. grant, ţádost bude podána do 
31. 7. 2011 

 Rozvoj komunikačních kompetencí ţáků se SVP jako podpora rovných 

příleţitostí ve vzdělávání těchto ţáků – OPVK, 2. grant, ţádost bude podána 
do 31. 7. 2011 

 
5. Projekty jiných subjektů, do kterých se zapojujeme: 

 

 Popularizace techniky a zavádění progresivních vyučovacích metod 

rozvíjejících technické myšlení ţáků v počátečním vzdělávání 
v Jihomoravském kraji – VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních 

technologií, OPVK, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání 
v JmK, 1. 3. 2012 – 30. 8. 2014 

 Environmentální výchova, DVPP – Lipka – školské zařízení pro 

environmentální vzdělávání, OPVK, 2012 – 2015 

 HOBIT – Hodina biologie pro ţivot. Inovativní projekt na záchranu ţivota 

pomocí multimediálního a simulačního vzdělávání – Fakultní nemocnice u sv. 
Anny, OPVK, oblast podpory 1.1, 2012-2015 

 Seznamte se, interaktivní tabule – společnost ha-vel family s.r.o., OPVK, 

oblast podpory 1.3, DVPP, 2012-2014 
 

6. Výsledky vzdělávání ve 2. pololetí: 

 
a) naše škola se zapojila do celostátního elektronického testování ţáků 5. a 9. ročníku v rámci 

projektu "Diagnostika stavu znalostí a dovedností ţáků se zaměřením na jejich 
rozvoj", reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0031, který realizuje Společnost pro kvalitu školy, a.s. V 

současné době probíhá vyhodnocování výsledků. K dispozici Vám budou na konci tohoto 
týdne.  

b) Rychlé hodnocení chování a vzdělávání ve druhém pololetí šk. roku 2010/11 

 

1. stupeň 

Vyznamenaní ţáci 110 

Samé výborné 70 

Napomenutí třídního učitele 9 

Důtka třídního učitele 8 

Důtka ředitelky školy 2 

Neomluvená absence 0 

Pochvaly 104 

Neprospívající ţáci  - opravná zkouška 1  

Neprospívající ţáci – bez moţnosti oprav. zkoušky 0 

Celkem 144 

 

http://www.zszidlochovice.cz/docs/duhova_dilna.pdf


2. stupeň 

Vyznamenaní ţáci 66 

Samé výborné 4 

Napomenutí třídního učitele 58 

Důtka třídního učitele 31 

Důtka ředitelky školy 18 

Neomluvená absence 109 

Pochvaly 74 

2. stupeň z chování 8 

3. stupeň z chování 3 

Neprospívající ţáci – opravná zkouška 30 

Neprospívající ţáci  - bez moţnosti oprav. 

zkoušky 

7 

Celkem 353 

 

       
 

V Ţidlochovicích 22.06.2011 
 

 

 
………………………………………………………..  …………………………………………………………. 

Zapsala: Gabriela Motlíčková    Ověřila: Ing. Barbora Jakubcová 


