
Zápis ze  zasedání školské rady při ZŠ Velká Bíteš  

konaného dne 15. 10. 2019 v 16.00 hodin ve sborovně ZŠ, Sadová 579, Velká Bíteš 

Přítomní členové školské rady (dále jen „ŠR“): Ing. Libor Buchta, Mgr. Pavel Holánek, Mgr. 

Markéta Burešová, MUDr. Jitka Řezáčová, Mgr. Markéta Velebová, Bc. Jiří Dohnal. 

Jako host:  Mgr. Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ. 

PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY ZAHÁJIL JEDNÁNÍ A NAVRHL PROGRAM:   

1. Schválení změn v ŠVP 

2. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017/2018 

3. Schválení ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

4. Seznámení s výsledkem šetření stížnosti – ČŠI 

5. Naplněnost tříd, počty žáků 

6. Materiální stav budov a zařízení 

7. Personální informace 

8. Provoz školy                                                                                                                                                

 K programu neměl nikdo výhrady.  

  

Materiály k projednání a ke schválení byly předem elektronicky zaslány. Materiály 

k projednání slouží k obeznámení s chodem školy. 

          

1. SCHVÁLENÍ ZMĚN V ŠVP (viz příloha č. 1) 

* Změny v ŠVP byly schváleny.  Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se)  

2. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2017/2018 

* Výroční zpráva školy za školní rok 2017/2018 byla schválena. 

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

3. SCHVÁLENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

* Školní řád a pravidla hodnocení žáků byl schválen. 

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

 

4. VÝSLEDEK ŠETŘENÍ STÍŽNOSTI – ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

 

• ve školním roce 2018/2019 bylo provedeno šetření ČŠI na základě anonymního podnětu. 

Kontrola se týkala bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce, konkrétně 



provizorního schodiště při vstupu do školní jídelny. Byla přijata opatření k odstranění rizika 

(zhotovení ochranné stříšky nad schodištěm). 

 

5. NAPLNĚNOST TŘÍD, POČTY ŽÁKŮ 

• Výsledky přijímacích zkoušek – viz Výroční zpráva 

• Zápis do 1. tříd – viz Výroční zpráva 

• Počty žáků v letošním školním roce – celkem k 7. 9. 2019 – 663 žáků, z toho 389 žáků  

na 1. stupni, kapacita školy a zařízení, naplněnost školní družiny – kapacita 175 dětí naplněna. 

 

 

6. MATERIÁLNÍ STAV BUDOV A ZAŘÍZENÍ 

• PRÁCE PŘES PRÁZDNINY: 

- přestěhování nábytku a částečné zajištění vybavení budovy po rekonstrukci 

(spolupráce se zřizovatelem a TS Velká Bíteš), příprava prostor pro zahájení 

školního roku 

• PRÁCE, KTERÉ JE TŘEBA VÉST V PATRNOSTI 

- dovybavení tříd 1. stupně (chybějící školní nábytek)  

- nákup žákovského nábytku a vybavení kabinetů na 1. stupni 

• REKONSTRUKCE BUDOVY 1. STUPNĚ 

-  stále probíhají venkovní úpravy, dokončuje se vstupní portál z ulice Na Valech 

- průběžně řešíme závady, opravy, nefunkčnost nových technologií, dveří, oken 

apod… 

- opravy, závady a další nedostatky v nově zrekonstruované budově stále 

přetrvávají a nějaký čas přetrvávat zřejmě budou…jsou vždy okamžitě hlášeny  

a řešeny s dalšími kompetentními osobami (firmami) 

- připravuje se Slavnostní otevření zrekonstruované budovy - není to DOD školy, 

tuto akci organizuje město a ICKK...viz pozvánka 

 

7. PERSONÁLNÍ INFORMACE 

Téměř všichni vyučující jsou kvalifikovaní.  

Letos byla na naší škole zahájena činnost školního psychologa. Náplní práce je samostatná 

poradenská činnost a činnosti stanovené legislativou. 

Počet asistentů pedagoga – 11 

 

8. PROVOZ ŠKOLY 

- pokračujeme v projektech Spoluprací k profesionalitě, Učíme se ze života pro život, 

ukončili jsme projekt Šablony I a navázali projektem Šablony II 

- kroužky – v letošním školním roce bude kroužky zajišťovat externí firma, cena  

po přepočtu za 1 hodinu vyjde rodiče průměrně 65 Kč. 



• Spolupráce se Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvková organizace 

- prozatím využíváme školní zahradu této školy do vyřešení vlastního pozemku  

a současně v tomto školním roce poskytujeme škole dvě třídy a tělocvičnu pro výuku 

• Pronájem prostor 

- FC, HC, Mighty Shake, Moderní gymnastice a dalším externím organizacím 

poskytujeme prostory (tělocvičny). 

 

 * ŠR bere informace ředitelky bez výhrad na vědomí.  

 

Zasedání bylo ukončeno v 17:05 hod. 

                                                                  Zapsala:                 Mgr. Věra Kroutilová 

        

Zápis ověřil:          Ing. Libor Buchta 

                

       Mgr. Pavel Holánek 
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