
Zápis č. 18/2012 
ze zasedání  

Školské rady Základní školy Velké Opatovice, okres Blansko,  
které se konalo v pátek 31. 8. 2012 v 1500 ve sborovně školy 

 
Přítomni:   7 členů školské rady 

ředitelka školy Mgr. Karin Petrželková 
zástupce ředitele Mgr. Marie Šimáčková 

 
Nepřítomni:   Ing. Kateřina Gerbrichová - omluvena 
 
Program jednání: 1. Zahájení 
   2. Blahopřání předsedy školské rady k jmenování nové ředitelky školy  
   3. Seznámení školské rady se školním řádem 

4. Projednání úprav ve školním vzdělávacím programu  
5. Různé 
6. Závěr 

 
ad 1) Jednání školské rady zahájil a vedl její předseda pan Jaroslav Mikeš. Pan Mikeš 

seznámil přítomné s programem jednání školské rady. 
ad 2) Předseda školské rady poblahopřál Mgr. Karin Petrželkové ke jmenování do funkce 

ředitelky školy. 
ad 3)    Mgr. Markéta Illová seznámila školskou radu s úpravami školního řádu základní školy 

pro školní rok 2012/13. Připomínky a návrhy ke změnám ve školním řádu podávali 
pedagogové a zpracovávala Mgr. Markéta Illová. Ve školním řádu byly provedeny 
úpravy: stylistické, legislativa (zákon o údajích a datech, autorský zákon), časové 
údaje v organizaci vzdělávání, změna v režimu výdeje svačin, úprava režimu ve školní 
jídelně, program proti šikaně, doplnění provozních řádů učeben s interaktivní 
technikou a učeben s výpočetní a projekční technikou. Školská rada souhlasila 
s úpravami ve školním řádu. Všichni členové školské rady obdrží elektronicky 
upravený školní řád. 

ad 4) Mgr. Marie Šimáčková seznámila školskou radu se zapracovanými změnami ve 
školním vzdělávacím programu pro školní rok 2012/13. Ve školním vzdělávacím 
programu byly provedeny následující změny: aktualizace údajů o škole, pedagogickém 
sboru, žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, úprava učebního plánu v počtu 
hodin prvouky v 1. ročníku na 2 hodiny týdně a snížení počtu hodin českého jazyka 
v 1. ročníku o 1 hodinu týdně, úprava tematického zaměření pracovních činností v 7. 
ročníku, z důvodu postupné výměny učebnic došlo k úpravě učebních osnov 
anglického jazyka (zaměření jednotlivých témat) v 5. ročníku, úprava osnov v 5., 6., 7. 
ročníku povinná informatika. 

ad 5) Předseda školské rady seznámil členy školské rady se zněním dopisu adresovanému 
zřizovateli města, ve kterém se obrací na zřizovatele města o poskytnutí finančních 
prostředků (220 000 Kč) na dokrytí mezd provozních zaměstnanců a na cestovné 
pedagogických pracovníků za účelem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.  

ad 6) Mgr. Marie Šimáčková informovala školskou radu o projektech, které škola realizuje. 
Byl dokončen projekt Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu, po 
dokončení tohoto projektu následuje v dalších pěti letech udržitelný rozvoj a 
vytvořené materiály budou využívány v hodinách prvouky, vlastivědy a zeměpisu. 
Pokračuje projekt EU – peníze školám v oblasti individualizace (český jazyk – 2. 
ročník, informatika – 5. B, 6. B, 7. roč., anglický jazyk – 8. roč., fyzika – 8. A), 



v oblasti inovace (tvorba vzdělávacích materiálů zaměřená na český jazyk, 
matematiku, finanční gramotnost na 1. a 2. stupni), v oblasti vzdělávání 
pedagogických pracovníků a v oblasti programů primární prevence. 

ad 7)   Zasedání školské rady skončilo v 1530.  
 

 Zápis provedla:  Mgr. Jarmila Havlíčková 
 


