
ŠKOLSKÁ RADA DNE 3.11.2014 
 

Přítomni: 

p. Klemenc, p. Rychna, pí Machačová, pí Smrčková, pí Hronková, p. Měchura – host 

Omluveni: 

 pí Hemelíková 

Program: 

 Seznámení s koncepčními záměry – prioritami pro školní rok 2014/2015 podle § 168 odst. 1) písm. 

e) zákona č.561/2004 (školský zákon). 

 Schválení výroční zprávy za rok 2013/2014 podle § 168 odst. 1) písm. b) zákona č.561/2004 Sb. 

v platném znění (školský zákon). 

 Volby do školské rady, volební období 2014 – 2017. 

 Výsledky autoevaluace za školní rok 2013/2014 a informace k autoevaluaci školy ve školním roce 

2014/2015. 

ŠR projednala: 

 Evaluaci školy za rok 2013/2014 

 Koncepční záměry na školní rok 2014/2015: 

o Oblast výchovy a vzdělávání: 

1. Ověřování školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ (verze 6) a případné úpravy. 

K ověřování využít také srovnávací testy na konci školního roku (ředitelské s otevřenými 

odpověďmi).  

2. Zefektivnit vzdělávání – postupné zavádění moderních metod výuky. I nadále vyžadovat 

určité kvantum znalostí žáků (vycházet z tradic českého školství). 

3. Činnost školního psychologa a speciálního pedagoga – rozvinout spolupráci. 

4. Práce s integrovanými žáky – začlenit asistenty pedagoga na II. stupni do výchovně 

vzdělávacího procesu. 

5. Podpora účasti žáků v předmětových soutěžích – rozvinout přípravu těchto talentovaných 

žáků. 

6. Motivovat žáky k větší účasti v mimoškolní činnosti, navýšit počet kroužků ve škole. 

7. 130. let otevření naší školy – propagace mezi žáky, rodiči. 

8. Zlepšit spolupráci s divadlem U22 (nový provozovatel) a s VÚŽV. 

9. Projektová výuka – na II. stupni rozvinout mezipředmětový projekt.  

10. Primární prevence – prohloubit oblast kyberšikany (beseda s rodiči na toto téma 

24.11.2014). 

11. Vzájemné hospitace mezi vyučujícími, systém náslechů a ukázkových hodin. 

12. Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na moderní metody práce. 

o Pracovní prostředí: 

1. Dokončení výstavby pavilonu II na pozemku ŠD a otevření 4 nových učeben v září 2015. 

2. Odvlhčení místností v přízemí a sklepu staré budovy (zpracovat projekt). 

3. Oprava ozvučení jazykové učebny a příprava, případně realizace ozvučení tělocvičny 

školy. 

4. Příprava projektu na výměnu oken nové budovy a její zateplení. 

5. Posunout projekt zastřešení části venkovního hřiště/výstavba 2. tělocvičny blíže k realizaci. 

6. Nový nátěr obložení ve třídách. 

7. Nátěr topných těles ve škole. 

8. Postupná výměna šatních skříněk. 

9. Postupné dokončení výměna lavic za výškově nastavitelné. 

10. Postupná výměna lina ve třídách. 



11. Pokračování ve výměně starších typů zářivek za nové. 

12. Další zlepšování vybavení pomůckami. 

ŠR vzala na vědomí: 

 Volby do školské rady proběhnou v rámci třídních schůzek dne 24.11.2014. Informace 

k volebnímu řádu a harmonogramu voleb. Veškeré informace budou zveřejňovány na webových 

stránkách školy www.zsjandusu.net. 

ŠR odsouhlasila: 

 Schválila výroční zprávu za rok 2013/2014 (5-0-0) 

ŠR iniciovala, prodiskutovala: 

 --- 

 

 

 podpis podpis 

 Vladislav Klemenc zápis provedla Iva Smrčková  

 předseda školské rady   pověřený člen školské rady  

www.zsjandusu.net

