
Zápis č. 23/2014 
ze zasedání  

Školské rady Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko,  
které se konalo ve středu 29. 8. 2014 v 1500 ve sborovně školy 

 
Přítomni:   8 členů školské rady 

ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 
zástupkyně ŘŠ Mgr. Marie Šimáčková 
vedoucí vychovatelka Andrea Tlamková 
 

 
Nepřítomni:   1 (omluvena z pracovních důvodů) 
 
Program jednání: 1. Zahájení 
   2. Úprava ŠVP  
   3. Úprava školního řádu 

4. Různé 
5. Závěr 
 

 
ad 1) Jednání školské rady zahájila předsedkyně školské rady paní B. Macková a předela slovo paní 

ředitelce Mgr. Karin Petrželkové, která seznámila přítomné s body programu..Poté předala 

slovo paní zástupkyni. 

ad 2) Členové školské rady byli seznámeni se změnami školního vzdělávacího programu vycházející z 

doporučení ČŠI a metodického doporučení MŠMT. Změny se týkají následujících oblastí: 

- rozdělení ŠVP na část vzdělávání a část ŠVP školní družiny s školního klubu, který bude 

samostatný 

- doplnění v bodech organizace vzdělávání ŠD a ŠK, týdenní skladby činnosti, využívání zdrojů a 

sponzorských darů, pokyn k výši úplaty, podmínky přijímání uchazečů 

-  vnitřní řád ŠD a Šk jako samostatný bod 

Školská rada schválila ŠVP.. 

ad 3)    Členové rady byli dále seznámeni s doplněním školního řádu. Na základě metodického 
doporučení bylo do školního řádu včleněno ustanovení o možnosti vykázání z hodiny, 
sestavení Individuálního výchovného programu (IvýP). Dalšími změnami jsou 
přesenutí hodnocení chování z kázeňských opatření do hodnocení prospěchu, doplnění 
provozního řádu lezecké stěny a aktualizace dat. 

 
ad 4) Ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková informovala členy školské rady o plánovaných akcích, 

které budou probíhat ve škole: 

- pokračování projektů OPVK 

- počty dětí ve škole, zejména pak v prvních třídách 

- změny v pedagogickém sboru, nový žák s asistentkou, noví zaměstnanci 



- úprava v provozu školní družiny a školního klubu (1 oddělení navíc) 

- adaptační kurzy pro děti 6. ročníku 

- adaptační dopoledne pro žáky 1. ročníku 

- nabídka kroužků ŠD/ŠK, SRPŠ a RC Motýlek (celkem cca 18 kroužků) 

- pokračování spolupráce se středními školami v rámci projektu podpory přírodovědného a 

technického vzdělávání 

- výuka matematiky v 1. a 3. ročníku podle metody profesora Hejného. Paní ředitelka popsala 

metodu, seznámila členy ŠR s proškolením pedagogů včetně letní školy a uvedla příklady z 

praktických postupů v hodinách. 

ad 5) Zasedání školské rady skončilo v 1630. 

  
 

 Zápis provedla:  Mgr. Markéta Illová 
 
 


