
Zápis ze zasedání školské rady 
 

Datum, čas a místo konání : 5. 11. 2019, zasedání zahájeno ve 13.45 hod, ZŠ Všeň 9 

Přítomní členové školské rady : Ing. Stanislava Hájková, Bc. David Špalt, Mgr. Drahomíra Reslová 

Host : Mgr. Eva Krejčíková (pověřená ředitelka) 

 

Program : 

1. Výroční zpráva ZŠ Všeň za rok 2018-19 

2. Školní řád 

3. Školní vzdělávací program 

4. Rozpočet školy na rok 2020 

5. Inspekční zpráva ČŠI z března 2019 

6. Vztah ZŠ se zřizovatelem a zákonnými zástupci (rodiči dětí ZŠ Všeň) 

 

1. Prvním bodem byla diskuze týkající se výroční zprávy ZŠ Všeň za rok 2018-19. Paní ředitelka 

Krejčíková předložila školské radě návrh výroční zprávy a všem členům jej dále poslala 

elektronicky, aby se s ním mohli podrobně seznámit a případně podat návrhy na změny či doplnění. 

Na základě navrhnutých změn paní ředitelka připraví konečnou verzi tak, aby mohla být školskou 

radou schválena na příštím zasedání. 

 

2. V druhém bodě byla školské radě předložena téměř hotová verze nového školního řádu ZŠ Všeň. 

Paní ředitelka se zavázala zaslat všem členům ŠR konečnou verzi co nejdříve elektronicky, aby se s 

ní mohli podrobně seznámit a případně navrhnout změny. Ke schválení školního řádu školskou 

radou by mělo dojít na příštím zasedání. 

 

3. Nový školní vzdělávací program bude vycházet z původního školního vzdělávacího programu 

« Naše obecná škola » z 1. 9. 2009, ale projde několika změnami tak, aby odpovídal aktuální situaci 

ve škole a aktuální legislativě. Na těchto změnách paní ředitelka postupně pracuje ve spolupráci s 

pedagogickým sborem a školskou radu bude průběžně informovat. 

 

4. Paní ředitelkou byl školské radě předložen rozpočet ZŠ Všeň na rok 2020. 

 

5. V pátém bodě proběhla mezi školskou radou a paní ředitelkou diskuze o výsledcích inspekce ČŠI, 

která proběhla 18. - 21. 3. 2019. Inspekční zpráva i protokol o kontrole uvádějí mnoho pochybení, 

ke kterým ve škole došlo pod vedením p. ředitele J. Vencla. Oba zmíněné dokumenty byly předány 

všem členům ŠR, aby se s nimi podrobně seznámili. Paní ředitelka i paní učitelka Reslová jako 

zástupce školské rady za pedagogické pracovníky budou spolupracovat na co nejdřívějším 

odstranění uvedených nedostatků. 

 

6. V tomto bodě jsme se zaměřili na spolupráci ZŠ se zřizovatelem a zákonnými zástupci. Paní 

ředitelka seznámila členy ŠR s plánovanými školními akcemi a jejich provázaností s obcí či rodiči. 

Mezi plánované akce do konce roku 2019 patří : Svatý Martin, rozsvícení obecního stromečku ve 

Všeni, vánoční dílničky, vánoční besídka, zpívání seniorům a čtení seniorům. Proběhla diskuze, 

během které jsme se snažili vše zkoordinovat tak, aby došlo ke spokojenosti na straně školy, obce, 

rodičů a především dětí.  

 

Příští zasedání školské rady proběhne 10. 12. 2019 ve 14 hod. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 15.40 hod. 

 

Zapsala : Stanislava Hájková 


