
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE BYŠICE, OKRES MĚLNÍK 
 

2. Zasedání Školské rady – čtvrtek 24. 9. 2015 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 
Přítomní: Irena Zavadilová, Rostislav Mareček, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, 
Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Miloslava Houšková, Lucie Kopecká, Dagmar Horová, Markéta Vlčková 

Hosté: Mgr. František Viktorin – ředitel školy 

 
 
Projednané body zasedání ŠR: 
 
1. Zahájení zasedání 

 Zasedání Školské rady zahájil ředitel školy pan Mgr. František Viktorin a seznámil členy 
ŠR s programem 2. zasedání. 

 
2. Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání 

 Před vlastním zasedáním ŠR rozeslal ředitel školy p. Viktorín dokument všem členům  
k prostudování 

 Ředitel školy popsal účel a hlavní změny zapracované v tomto dokumentu 
 Nově je zařazena výuka ANJ povinně pro žáky 1. tříd 
 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání ŠR jednomyslně 

schválila  
 

3. Výroční zpráva – školní rok 2014/2015 
 Ředitel školy p. Viktorín představil přítomným výroční zprávu za uplynulý školní  
 Výroční zprávu ŠR jednomyslně schválila  

 
4. Školní řád 

 Ředitel školy p. Viktorín přednesl nový, resp. inovovaný Školní řád 
 Z hlavních změn jmenoval například tyto: 

o Nastavení pravidel komunikace mezi žáky zastoupenými tzv. Školním 
parlamentem a učitelským sborem, příp. vedením školy 

o Zabezpečení školy 
o Pravidla pro omlouvání absence  
o Způsob hodnocení žáků cizinců 

 Školní řád ŠR jednomyslně schválila  
 
5. Diskuze 

 Paní Kopecká přednesla jménem některých rodičů námitku ke způsobu “sponzoringu” 
chlapce Dominika. (Pozn. Jedná se o tzv. „na dálku“ adoptovaného afrického chlapce, na 
kterého se žáci zavázali každoročně přispět částkou Kč 7000,-. Tento finanční obnos by 
měli žáci během roku nashromáždit vlastními silami např. pořádáním charitativních akcí, 
prodejem vlastních výrobků, nalezením sponzorů apod.)   

 Ředitel školy informoval o každoročním nárůstu počtu žáků a tím způsobené kapacitní 
potíže, a to jak personální, prostorové, tak i finanční 

 Paní Kopecká pochválila školou organizovaný jazykový a poznávací zájezd žáků do 
Rakouska, který měl velice pozitivní vliv jak na jazykové schopnosti, tak na celkový rozvoj 
osobností zúčastněných žáků 

 Ředitel školy dále informoval o činnosti dětského psychologa, který je žákům k dispozici 
2x týdně. Jeho činnost kvitují jak učitelé, tak někteří rodiče.  

 Na závěr ředitel školy a paní místostarostka Zavadilová informovali o zahájení plánované 
rekonstrukce vnější fasády školy. Ta by měla být dokončena do 22. 12. letošního roku. 

 

Termín příštího jednání ŠR – leden  2016 
Příloha č.1 – prezenční listina 
Zapsal: Rostislav Mareček 
Ověřil: Lucie Kopecká 


