
Zápis č. 20/2013 
ze zasedání  

Školské rady Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko,  
které se konalo ve středu 27. 8. 201 v 1600 ve sborovně školy 

 
Přítomni:   8 členů školské rady 

ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 
 

 
Nepřítomni:   0 
 
Program jednání: 1. Zahájení 
   2. Úprava školního řádu  
   3. Seznámení se změnami ŠVP 

4. Různé 
5. Závěr 
 

 
ad 1) Jednání školské rady zahájila a vedla Mgr. Karin Petrželková, která seznámila 

přítomné s programem jednání školské rady. Na příštím zasedání školské rady (do 15. 
10.) proběhnou volby předsedy školské rady. 

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni se změnami školního řádu vycházející ze 
Školského zákona. Změny se týkají následujících oblastí: 

- povinnosti žáků 
- povinnosti zákonných zástupců 
- přečíslování kapitol školního řádu 
- organizace vyučovacích hodin 
- režim při akcích školy 
- pravidla chování v infokiosku 
- hodnocení žáků 
- hodnocení chování, výchovná opatření 
- část D školního řádu týkající se povinností pedagogických pracovníků byla vyjmuta, 

protože jsou obsaženy v náplni práce pedagogických pracovníků 
Upravený školní řád bude uveřejněn na webových stránkách školy. 
Školská rada schválila školní řád. 

ad 3)    Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková seznámila členy školské rady se změnami 
a  úpravami ŠVP. Do ŠVP byla doplněna charakteristika absolventa, projekty, které 
škola realizuje, nabídka volitelných předmětů, úpravy učebních osnov v jednotlivých 
předmětech, zahrnutí nových tematických celků do učebních osnov, doplněn nový 
předmět zdravotní tělesná výchova, byla vypuštěna pasáž autoevaulace. 

ad 4) Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková informovala členy školské rady o 
plánovaných akcích, které budou probíhat ve škole: 

- nainstalování konvektomatu ve školní jídelně a proškolení pracovnice školní jídelny 
- registrace do projektu Cyklohraní zaměřeného na ekologickou výchovu 
- registraci do projektu Rodiče vítáni 
- proškolení pedagogických pracovníků v rámci realizovaných projektů 
- rozvoj čtenářské gramotnosti – Den mateřského jazyka 
- akční žákovský parlament ve spolupráci s centrem demokratického občana 
- adaptační kurzy pro děti 6., 7., 8. ročníku 
- adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 
- změny v obsazení pedagogického sboru 



- rozšíření nabídky kroužků pro starší děti (keramický, stolní tenis, dramatický, balet, 
moderní tanec, šitíčko, vařeníčko, deskové hry, …) 

ad 5) Zasedání školské rady skončilo v 1715. 
  

 
 Zápis provedla:  Mgr. Jarmila Havlíčková 
 


