
Zápis ze školské rady konaný dne 23. 6. 2022 

 

Přítomni: Ivo Rohovský, Karel Pacal, Alena Pařízková, Lenka Kühtreiberová, Lucie Čížková, Iveta Hlávková 

Omluveni: Karel Kocanda 

Program:  

1/ Seznámení s výroční zprávou školy 

2/ Seznámení s inspekční zprávou 

3/ Informace o personálních změnách a změnách v ŠVP 

4/ Různé 

 

Ad 1/ Členové ŠR byli seznámeni s téměř hotovou verzí Výroční zprávy o činnosti školy za rok 2021/2022. 

Po pedagogické radě bude doplněna o závěrečnou tabulku prospěchu a chování za 2. pololetí. Členové ŠR si 

mohli dále prohlédnout kroniku, kde jsou zaznamenány všechny akce během školního roku.  

Ad 2/ Členům ŠR byla předložena inspekční zpráva. ČŠI naši školu navštívila na konci května a celkově byla 

s průběhem a výsledky vzdělávání velmi spokojena. 

Ad 3/  ŘŠ informovala o personálních změnách od září – s odchodem 9. C se snižuje počet úvazků, a tudíž 

končí Věra Matějíčková, na mateřskou dovolenou odchází Petra Musilová a na její místo bude přijata 

čerstvá absolventka Romana Doležalová. Po delší době dochází také k úpravám ŠVP, nově se bude 

angličtina učit už od 2. třídy jednu hodinu týdně, informatika s důrazem na základy programování a 

robotizace bude zavedena už od 4. třídy a tudíž dojde ke snížení hodinové dotace u předmětu Člověk a jeho 

svět na dvě hodiny týdně ve 4. třídě.  

Ad 4/ Různé 

 Na ŠR zazněly připomínky vracející se k období distanční výuky – ne vždy byla pravidelná výuka 

nahrazena distanční – ŘŠ ponechala na úvaze jednotlivých učitelů, jak často se budou se žáky 

potkávat on line a jakou měrou zařadí samostudium s následnou kontrolou a ověřením znalostí 

 Na základě další připomínky vedení školy zapracuje na tom, aby se sjednotil tok informací ze školy 

směrem k rodičům větším využitím systému Bakalář 

 ŘŠ prověří, jakým způsobem byli informováni rodiče žáků 9. tříd o způsobu použití zápisových lístků 

a zajistí, aby v dalších letech nedocházelo k nejasnostem. 

 

 

V Měříně 23. 6. 2022        Zapsala I. Hlávková 

 


