
Školská rada – zápis z jednání 

 

Kladno, 28. 8. 2019    14:00 hod. 

 

Přítomni –     Mgr. Marcela Slánská, předsedkyně ŠR 

- Nela Eitlerová 

- Mgr. Šedivá 

- p. Tafičuková  

 

Hosté-  Mgr. Bc. Yvona Vítková,  

  Mgr. Alena Nedvědová 

               Mgr. Kateřina Cibulská 

Omluveni  - Mgr. Kotík  

     - p.  Rysková  

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva 

3. Výchovné poradenství 

4. Školní řád  

5. ŠVP 

6. Různé 

7. Závěr 

 

 

1. Zahájení 

Mgr. Slánská, předsedkyně ŠR – zahájení, přivítání, představení členů ŠR a hostů, seznámení 

s programem 

 

2. Výroční zpráva 

Informace ředitelky školy  Mgr. Bc. Yvona Vítkové: 

 Seznámení s Výroční zprávou 2018/2019 

 Navyšování počtu žáků ve škole, k dnešnímu dni 260 žáků 

 Vzdělávací programy, počet a složení tříd v letošním školním roce  (7 speciálních tříd – z toho 

21 žáků se středně těžkou mentální retardací, nově otevřená logopedická třída) 

 Šestým rokem opět zřízena i přípravná třída 

 Rekonstrukce třídy ve 3. patře – podlaha, nábytek 



 Vybudování zázemí pro pedagogy - rekonstrukce prostoru bývalého bytu p. školníka (kuchyně, 

jídelna, šatna) 

Informace Mgr. Slánské: 

 Úspěchy našich žáků v soutěžích – finanční gramotnost (1. a 5. místo), účast ve sportovních a 

výtvarných soutěžích 

 

3. Výchovné poradenství 

Informace ředitelky školy: 

 Vysoká omluvená i neomluvená absence žáků naší školy – ve školním roce 2018/2019 bylo 

zpracováno 49 zpráv na OSPOD, podáno 12 přestupkových komisí a 12 trestních oznámení 

 Přestupy žáků ve školním roce 2018/2019 – 58 příchodů (přistěhování, přestupy z jiných škol), 

22 odchodů – důvodem bylo stěhování rodin 

 

4. Školní řád  

 Školní řád ve školním roce 2019/2020 - beze změn, neustálé upozorňování zákonných 

zástupců na včasné omlouvání žáků  

 

5. ŠVP 

  Informace Mgr. Kateřiny Cibulské o úpravě ŠVP „Škola hrou“ pro ZŠS -  úprava formou 

dodatku se týká disponibilní hodiny v rámci pracovních činností a rozumové výchovy - Školská 

rada předložené dodatky PROJEDNALA 

 

6. Různé 

 Dotaz p. Tafičukové na nové členy pedagogického sboru  

  Informace p. ředitelky o pedagogickém sboru - 37 pracovníků, noví zaměstnanci – učitelé, 

asistenti pedagoga, provozní zaměstnanci – p. uklízečka, p. školník, p. sekretářka 

 Nedostatečné a nevyhovující prostory šaten (9 kójí pro 260 žáků), v prostorách se netopí – již 

projednáváno se zřizovatelem 

 Špatný stav venkovního štítu budovy – opadává fasáda, venkovní dlaždice, nedostatečně 

ukotvené okno 

 Dotaz Mgr. Šedivé ohledně kroužků – nabídka, využívání finančních prostředků 

 Informace p. ředitelky  

- spolupráce s organizací Vějíř – hudební kroužek, 



- kluby ze „Šablon“ – Čtenářský klub, Klub zábavní logiky a deskových her, Klub komunikace           

v cizím jazyce, Doučování 

- školní kroužky – sportovní, výtvarný, hudebně dramatický 

- Kurz českého jazyka pro cizince – v minimální dotaci 70 hodin, cizinci z Kladna a okolí, kteří 

plní PŠD  

               

7. Závěr 

Mgr. Slánská – zakončení  ŠR, poděkování za účast, termíny další ŠR (počátek 2. pololetí, konec 

školního roku). 

 

 

Zapsala: Nela Eitlerová  

 

 

 

      


