
ŠKOLSKÁ RADA PŘIZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE BYŠICE, OKRES MĚLNÍK 

6. zasedání Školské rady dne 6. 9. 2016 v 16:00 hodin v ZŠ a MŠ Byšice 

 

Přítomní: Irena Zavadilová, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, Mgr. Jiřina 

Matoušková, Mgr. Miloslava Houšková, Dagmar Horová, Markéta Vlčková, Rostislav Mareček 

Omluveni: Lucie Kopecká  

Host: Mgr. František Viktorin, ředitel ZŠ a MŠ Byšice 

 

Projednané body zasedání ŠR: 

 

1. Zahájení zasedání 

Ředitel školy pan Viktorín přivítal členy ŠR v budově školy a místopředseda ŠR p. Mareček 

zasedání zahájil.  

2. Obecné informace 

Ředitel školy seznámil členy ŠR ve zkratce s chystanými školními akcemi a materiály 

k projednání. Dále oznámil, že v právě zahájeném školním roce počet žáků opět stoupl a 

to na 267.    

3. Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 

Ředitel školy předal členům výtisky obsáhlé 97 stránkové Výroční zprávy shrnující celý 

uplynulý školní rok. Zpráva krom jiného obsahuje např. zajímavé statistiky prospěchu, 

docházky, pochval i napomenutí. Popsány jsou zde veškeré aktivity, vzdělávací programy, 

dosažené úspěchy a vše dokreslují barevné fotografie.  

Školská rada Výroční zprávu 2015/2016 jednomyslně schválila. 

4. Úprava Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

Ředitel školy seznámil členy ŠR s hlavními body a důvody úpravy Školního vzdělávacího 

programu. Školská rada projednala upravený ŠVP a jednomyslně odsouhlasila. 

5. Úprava Školního řádu  

Ředitel přednesl školské radě důvody vedoucí k úpravě školního řádu a uvedl několik 

příkladů hlavních změn a novinek. Nově upravený Školní řád byl poté ŠR jednohlasně 

schválen a je platný od 1. 9. 2016.  



 

6. Zaměření školy  

Ředitel školy sdělil Školní radě záměr ZŠ podpořit u žáků intenzivněji následujcí oblasti:  

o Čtenářství 

o Matematiku 

o Polytechniku 

o Cizí jazyky 

 

7. Diskuse 

Paní učitelka Vorlová poukázala na stále chybějící značené přechody pro chodce přes 

hlavní silnici I/16 a s tím související zvýšené riziko při přecházení žáků ZŠ. Dále upozornila 

na nebezpečnost autobusové zastávky „na špici“ ve směru na Mělník, kde lidé vč. dětí 

čekající na autobus stojí v těsné blízkosti a přímo na tečně zatáčky silnice I/16, 

v nechráněném prostoru, kde už několikrát spadl z projíždějícího nákladního vozu náklad. 

Paní Zavadilová reagovala sdělením záměru obce jak plánuje výše uvedené dopravní 

situace řešit.   

Zapsal: Rostislav Mareček 

 


