
ŠKOLSKÁ RADA DNE 13.10.2017 

Přítomni: 
p. Klemenc, p. Štefek, p. Pařízek, p. Coller, pí. Smrčková, pí Hronková, p. Měchura – host (jednání proběhlo elektronicky 

emailovou komunikací) 

Omluveni: 
--- 

Program: 
 Seznámení s koncepčními záměry – prioritami pro školní rok 2017/2018 podle § 168 odst. 1) písm. e) zákona 

č.561/2004 (školský zákon). 

 Schválení výroční zprávy za rok 2016/2017 podle § 168 odst. 1) písm. b) zákona č.561/2004 Sb. v platném znění 
(školský zákon). 

 Volby do školské rady, volební období 2017 – 2020. 

ŠR projednala: 
 Koncepční záměry na školní rok 2017/2018: 
 Oblast výchovy a vzdělávání: 

o Ověřování školního vzdělávacího programu „Věřit si a znát“ (verze 7). K ověřování využít také srovnávací 
testy v listopadu 2017 (testování ČŠI v 9. ročníku) a na konci školního roku (ředitelské testy).  

o Metody a postupy ve výuce – skupinová práce, relaxační chvilky na I. stupni, diferenciace a individualizace 
práce, vzájemné hodnocení žáků a sebehodnocení, formativní hodnocení učitelem. 

o Podpora účasti žáků v předmětových soutěžích. 
o Práce s žáky s SVP – podpůrná opatření v praxi. 
o Šablony – efektivní práce školních asistentů, speciálního pedagoga, výuka Čj pro cizince. 
o Předmětové týmy – pravidelná setkávání, využívání výstupů z jednání, iniciativní návrhy. 
o Zefektivnění práce uvádějících učitelů – náslechy, hospitace, kontrola hodnocení začínajících učitelů. 
o Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřit na gramotnosti, inkluzi, formativní hodnocení, 

primární prevenci. 
o Klima školy – hodnocení rodičů na konci školního roku, srovnání s předchozími. 
o Klima třídy – práce s třídním kolektivem, evaluace a sledování vývoje pomoci dotazníku na 

www.proskoly.cz od 5. ročníků. 
o Elektronická žákovská knížka – zdárné zavedení do praxe od 4. ročníků. 
o Třídnické hodiny – pravidelné (doporučení 1 x 14 dní). 
o Prevence patologického chování – zefektivnění komunikace TU, primární preventista, výchovný poradce, 

vedení školy. 
 Pracovní prostředí: 

o Výstavba haly na školním hřišti. 
o Klimatizace v nové přístavbě školy. 
o Přestavba kabinetů na třídu + výstavba 2 nových kabinetů. 
o Kamerový systém – vchody + klec na kola. 
o Doplnění učeben interaktivními dataprojektory. 
o Úprava klece na kola – doplnění pletiva na horní část. 
o Postupná výměna kotlů za výkonnější kondenzační. 
o Oprava tartanové dráhy na sportovním hřišti. 
o Nový web školy – vhodný i pro mobilní aplikace. 
o Výměna šatních skříněk do části u Tv. 
o Postupná výměna lina ve třídách. 
o Pokračování ve výměně starších typů zářivek za nové. 
o Výstavba nového „domku“ na školním hřišti – zázemí pro správce areálu, skladovací prostor a využití pro 

školní akce (např. Rozsvícení betlému). 
o Další zlepšování vybavení pomůckami. 

http://www.proskoly.cz/


ŠR vzala na vědomí: 
 Volby do školské rady proběhnou v rámci třídních schůzek dne 27.11.2017. 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 2016/2017 (č.j.: OŘ-14/2017) – HLASOVÁNÍ 6-0-0 

ŠR iniciovala, prodiskutovala: 
 --- 

 

 

 zápis provedla I. Smrčková J. Pařízek V. Klemenc 

 pověřený člen ŠR pověřený člen ŠR předseda ŠR 

file://///cibule.veskole.zsjandusu.net/jmechura/skolni_dokumenty/SR/zapisy_SR/www.zsjandusu.net

