
Záznam ze  zasedání školské rady při ZŠ Velká Bíteš  

konaného dne 31. 10. 2016 v 17:20 hod ve sborovně ZŠ, Sadová 579, Velká Bíteš 

Přítomní členové školské rady (dále jen „ŠR“): Ing. Libor BUCHTA, Bc. Jiří DOHNAL, Mgr. 

Pavel HOLÁNEK, MUDr. Jitka ŘEZÁČOVÁ, Mgr. Markéta VELEBOVÁ. 

Jako host Ing. Milan Vlček, starosta Velké Bíteše, Mgr. Zdeněk Strašák, ředitel ZŠ. 

  

 PROGRAM 

Předseda rady zahájil jednání zasedání a navrhl program: 

1. Projednání a schválení  - ZMĚNY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLY  

   - VÝROČNÍ ZPRÁVY 2015-2016 

   - ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

   - KRITÉRIÍ PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

2. Projednání materiálu Hlavní úkoly 

3. Seznámení s plněním rozpočtu školy 

4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2017 

5. Projednání inspekční zprávy České školní inspekce 

6. Informace ředitele 

 - naplněnost tříd, počty žáků 

 - další výhled stavebních prací. 

 - akce chystané na školní rok 

 - personální záležitosti 

 - Rodiče vítáni 

7. Informace Ing. Milana Vlčka, starosty města 

8. Různé 

 K programu nemá nikdo výhrady.  

 Program byl schválený. 

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

slouží k obeznámení s chodem školy; částečně jsou uvedené v Příloze ke koncepci školy. 

  

 1. SCHVÁLENÍ ZMĚN ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Ředitel seznámil členy se změnami.  

Priority školního vzdělávacího programu  tvoří cizí jazyky, čtenářská a matematická gramotnost 

Hlasování: 5 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

změny Školního vzdělávacího programu byly schváleny. 



2. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2015/2016 

Dokument byl zaslán členům rady předem. Ředitel stručně shrnul obsah dokumentu, zdůraznil 

nejvýznamnější faktory a zodpověděl otázky členů rady.  

Hlasování: 5 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

Výroční zpráva školy za školní rok 2014/2015 byla schválena. 

 

3. SCHVÁLENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKA  

Oba dokumenty zaslány členům rady předem. Žádné změny oproti minulým nebyly provedeny. 

Hlasování: 5 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

Školní řád a Pravidla hodnocení žáků byly ŠR schváleny. 

 

4. VYHODNOCENÍ MINULÉHO ŠKOLNÍHO ROKU A HLAVNÍ ÚKOLY PRO NOVÝ  

projednání zprávy ředitele školy o vyhodnocení školního roku 2015/2016  a hlavních úkolů pro rok 

2016/2017. Dokumenty byly zaslány členům rady předem. 

 

5. INFORMACE ING. MILANA VLČKA O STAVEBNÍCH PRACÍCH 

Starosta informoval školskou radu o pracích, které proběhly a dokončují se v okolí školy. Přednesl plán 

rekonstrukce budov v areálu Tišnovská. 

Navrhl sejít se na příští radě se zaměstnanci školy. 

ŠR bere informace starosty na vědomí.  

 

6. PROJEDNÁNÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2016 

Dokumenty byly zaslány členům rady předem. 

 

7. PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2017 

Dokumenty byly zaslány členům rady předem. 

 

 8. PROJEDNÍ INSPEKČNÍ ZPRÁVY ČESKÉ ŠKOLNÍ INSPEKCE 

Žádná kontrola nebyla provedena. 

 

 9. NAPLNĚNOST TŘÍD, POČTY ŽÁKŮ 

Ředitel informoval o naplněnosti tříd a počtech žáků v příštích letech. 

 

10. AKCE CHYSTANÉ NA ŠKOLNÍ ROK 

 18. 11. ředitelské volno - stáž pedagogického sboru ve škole Za Alejí v Uherském Hradišti 

 transformace SRPŠ 

 



11. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 

 Zřízeny funkce asistenta pedagoga pro integrované žáky; letos 8 žáků (7 asistentů) 

 Zřízený Družinový kroužek pro děti, které nelze přijmout do družiny z důvodu kapacity; 

plat hradíme ze svých prostředků 

 Zřízení funkce speciálního pedagoga (na Velkomeziříčsku jediná škola s touto nabídkou) 

 Zřizujeme druhým rokem funkci etopeda (částečný úvazek) 

Obě předcházející pracovníky hradíme z vlastních prostředků; speciálního pedagoga 

budeme hradit ze Šablon (od podzimu). 

 Nabídka zájmových kroužků je malá  

 

 

12. RODIČE VÍTÁNI 

Škola je zařazena do projektu Rodiče vítáni 
 

ŠR bere informace ředitele bez výhrad na vědomí.  

 

 

13. RŮZNÉ 

MUDr. Řezáčová: Navrhuje, aby děti chodily ve školní dužině víc bruslit. 

Mgr. Velebová: Ve školní družině je dohled nad dětmi mnohem náročnější než ve výuce a 

bruslení je značně rizikovější. 

Ředitel:  Projedná s vychovateli, zda jsou víc bruslit ochotni. 

  

 

 

Ukončení zasedání: Zasedání bylo ukončeno v 19:35 hodin. 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Strašák 

 

Podpis záznamu:  Ing. Buchta  ………………………… 

Mgr. Holánek ………………………… 

 


