
Pořadové číslo 3 /2022                                                                                            11. 10. 2022 

   Zápis ze zasedání Školské rady 

Přítomni: Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Hana Freibergová, Mgr. Ivana Jelínková Mgr. Hana Neumanová 

Hosté: Mgr. Ivo Zálešák, Ing. arch. Iva Kremitovská  

Termíny školské rady do konce školního roku: 17. 1. 2023 společně s výborem SR a 13. 6. 2023 

 • Školská rada schválila  

    Výroční zprávu za školní rok 2021/2022  

 • Školská rada projednala a vzala na vědomí: 

    Stav hospodaření školy za období leden – září 2022 
    Stav na účtu Spolku rodičů 
    Roční plán 2022/2023, zaměřený v tomto roce na:  

- informatiku, žáci 5. ročníku by měli zvládnout správnou techniku psaní ve Wordu 

- Dalton na 1. stupni dále rozvíjet dle daných pravidel, pokračovat v projektovém vyučování, 
badatelských činnostech na 2. stupni 

- více rozvíjet spolupráci učitelů mezi předměty 

- spolupráce 1. a 2. stupně 

- spokojené prostředí pro všechny 

-  klid na výuku, možnost odvést rušivého žáka k řediteli školy, zástupkyni, školní psycholožce, kde 
budou pracovat individuálně  

- šetření energií 

Změny ve školním řádu – tabákové sáčky, elektronické cigarety apod. Oznamování nepřítomnosti žáků 
rodiči 

Projednávané záležitosti 

1. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 13. verze, Školní řád, Pravidla hodnocení žáků, 
výroční zpráva za školní rok 2021/2022, plán na školní rok 2022/2023. Vše zveřejněno na webových 
stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě k nahlédnutí u ředitele školy.  

2. Společenský večer se (pokud budou příznivé epidemiologické podmínky) uskuteční 24.3.2023 v Dělňáku 
v Líšni. SR poskytne opět tři ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly. Distribuce 
vstupenek přes kancelář školy. Hudba stejná jako vloni.  

2. Zástupci rodičů souhlasí s proplácením hlavních cen pro žáky v celoškolních soutěžích. Dále bude 
z rozpočtu SR uhrazen nákup materiálu pro úpravu chodeb školy. 

3. Informace o šetření energiemi, systém větrání a vytápění podle nové vyhlášky. 

4. Informace o projektech na podporu dětí 

Doučování, obědy pro žáky znevýhodněných rodin 

Spolupráce s Mensou – Klub nadaných dětí 
Ovoce a mléko do škol – bude pouze na 1. stupni 
Věda nás baví 

5. Informace o výsledcích evaluace, ankety rodičů a jejich vyhodnocení. 



6. Ředitel vyhlásí ředitelské volno 18. 11. 2022. 

7. Plánuje se lyžařský kurz, školy v přírodě, poznávací výjezd do Anglie. 

8. Bude probíhat testování tělesné zdatnosti žáků ve 3. a 9. ročníku. 

9. Informace i příměstských táborech. 

 

Příští setkání se uskuteční 18. 1. 2023 společně se zástupci tříd. 
 
zapsala Hana Neumanová 
 


