
Zápis č. 3  z jednání školské rady při ZŠ Vysočany
****************************************************************

Dne 2.9.2021  v  15:00 hodin se uskutečnilo 3. zasedání školské rady při ZŠ Vysočany,
kterého se zúčastnili:

Mgr. Soňa Švrčinová - zástupce pedagogických pracovníků
lng. Lenka Ševčíková - zástupce zřizovatele školy
Jakub Kakáč - zástupce zákonných zástupců Žáků
Mgr. Jana Sehnalová - host

jednání:
Zahájení
Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021
Vlastní hodnocení školy
Koncepce školy
Školní vzdělávací program ( dále jen ŠVP)
Různé

Ad 1. Zahájení
Předsedkyně školské rady přivítala přítomné členy na 3. zasedání a seznámilaje s programem,
podle něhož bude zasedání probíhat.

Ad 2. Výroční zpráva o činnosti školy za škol. rok  2020/2021
Členové se seznámili a projednali Výroční zprávu školy. Rada školy schválila výroční zprávu
o činnosti školy bez připomínek.

Ad 3. Vlastní hodnocení školy za škol. rok  2020/2021
Hodnocení školy bylo sestaveno z dotazníků, které vypracovali Žáci a učitelé školy. Rodiče se
tentokráte zapojili do dotazníkového  šetření, které bylo zaměřeno na distanční výuku.  Škola
využila společnost Kalibro, která šetření realizovala.  To probíhalo v období  duben - červen
2021   elektronicky  a  bylo  zcela  anonymní.  Zapojilo  se  celkem  64,43%  rodičů.  Ze  všech

podkladů  byl   zpracován   dokument   Hodnocení   školy.   Členové   rady   se   s ním  podrobně
seznámili a vzali tento dokument na vědomí.

Ad 4. Koncepce školy
Dle  školského  zákona  se  rada  školy  také  podílí  na  vypracování,  sledování  a  dodržování

á::::€:ni:Fk#věa#šok::yúčasnékoncepci,kterábyiavypracovánanaobdobí2oi8-2024.
Zamýšleli  se  nad tím,  zda  by  se  mělo  v koncepci  něco  změnit,  či  na  co  se  zaměřit.    Z řad
zástupců  rodičů  a  zřizovatele  nebyl  podán  Žádný  námět  a  členové  rady  konstatovali,  Že
současná koncepce je plně dostačující a zcela se s ní ztotožnili.

Ad. 5.  Švp
V novém  školním  roce  2021/2022  dochází  v některých  ročnících  ke  změnám  v časových
dotacích.  V  1.  ročníku je  časová dotace  stejná.  Ve  2.  ročníku mají  Žáci  o  1  hodinu  českého
jazyka méně -celkem 21  hodin. Posílení o  1  hodinu českého jazyka došlo ve 3. ročníku, kde
je více učiva. Žákům 4. ročníku přibyla hodina informatiky a v 5. ročníku došlo k navýšení o



1  hodinu   v předmětu český jazyk a snížení hodinové dotace v předmětu Člověk a jeho  svět
rovněž o 1 hodinu. Tento dokument členové rady schválili bez připomínek.

Ad 6. Různé
Členové Školské rady diskutovali o různých tématech týkajících se ZŠ Vysočany. Diskuze se
týkala  organizace  nastávajícího  školního  roku.  Členové  rady  byli  seznámeni  s plánovanými
akcemi na nejbližší období a s celkovou vizí, jak by měl pro školu nový rok vypadat.
Po vyčerpání všech témat předsedkyně školské rady poděkovala členům  za účast a 3. jednání
ukončila.

Ing. Lenka Ševčíková

Ve Vysočanech dne 6.9.2021

Zapsala:  Mgr. Soňa Švrčinová

Jakub Kakáč
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Usnesení č. 3

ze 3. jednání školské rady ZŠ Vysočany, které se konalo dne 2.9.2021

*******************************************

•     Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2020/2021

•     Školská rada vzala na vědomí hodnocení školy za školní rok 2020/2021

•      Školská  rada  projednala koncepci školy

•      Školská  rada schválila švp zšvysočany
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Mgr.  Soňa švrčinová                       lng.  Lenka  ševčíková                      Jakub  Kakáč


