
1 
 

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

3. zasedání Školské rady – úterý 28.8.2012 v 16:00 hod. v ZŠ a MŠ Byšice 

 

Přítomni: Lucie Kopecká, Irena Zavadilová, Ing. Vladimíra Chalupová, Mgr. Jaroslava Vorlová, 

Mgr. Jiřina Matoušková, Mgr. Katarina Ráčková, Věra Pikulová 

Omluveni: Petr Menčl, Radka Komeštíková 

Hosté:  Mgr. František Viktorin; Mgr. Miloslava Houšková (zást. ředitele), Mgr. Dana 

Štrojsová (koordinátor ŠVP) 

 

Projednané body zasedání ŠR: 

1. Zahájení zasedání a seznámení s programem 

Zasedání Školské rady zahájila  paní Lucie Kopecká – předsedkyně ŠR. Přivítala všechny 

přítomné a seznámila je s programem.  

 

2. Školní řád a klasifikační řád 

 F. Viktorin seznámil ŠR s novým přepracovaným školním řádem ZŠ a MŠ Byšice, okres 

Mělník. Zároveň představil i klasifikační řád, který je součástí školního řádu. Všichni 

členové ŠR se mohli dopředu seznámit s těmito dokumenty. 

 Ředitel školy – F. Viktorin,  předložil ŠR žádost o zkrácení přestávky mezi 7. a 8. 

hodinou (odpolední výuka) z 10 minut na 5 min. Od 9/2012 platí upravená vyhláška o 

základním vzdělávání č. 48/2005 Sb., která toto zkrácení umožňuje. Důvodem tohoto 

zkrácení je umožnit dojíždějícím žákům stihnout autobusy. Rozvrh přestávek i se 

zkrácenou přestávkou je uveden v novém školním řádu.  

 Prezentace, diskuze. 

 Školní řád a klasifikační řád byl schválen  byla schválen 7 - mi hlasy  a nikdo se 

nezdržel hlasování. 

 

 

3. Schválení rozpočtu školy 

 F. Viktorin předložil ŠR ke schválení upravený školní vzdělávací program „Čemukoli se 

učíš, učíš se pro sebe“. Mgr. Dana Štrojsová – koordinátorka ŠVP – představila hlavní 

úpravy: MŠMT byly vydány tzv. Standardy vzdělávání. Jedná se o dodatky 

k předmětům – český jazyk, matematika, angličtina. Tyto standardy byly zapracovány 

do ŠVP. Dále byly zapracovány aktuální údaje o škole (vybavení, rozšíření ŠD a zřízení 

ŠK apod.). Dle standardů budou učeny od 1.9.2012 – 1. třída a 6. třídy. 

 Upravený ŠVP byl schválen 7 - mi hlasy (jednomyslně) a nikdo se nezdržel hlasování 
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7. Diskuse 

  V tělocvičně proběhla plánovaná oprava osvětlení – Tělovýchovná jednota brigádně 

zajistila výměnu svítidel, škola zakoupila materiál 

 Akce OÚ Byšice – Drakiáda, vánoční jarmark. 

 

 

Termín příštího jednání ŠR  

Program příštího jednání  

 

Příloha č.1 – prezenční listina 

 

Zapsal: František Viktorin 

 

Ověřil: Lucie Kopecká 

 


