
Zápis ze zasedání školské rady

Datum, čas a místo konání: 09. 01. 2020, zasedání zahájeno ve 13.40 hod, ZŠ Všeň 9
Přítomní členové školské rady: Ing. Stanislava Hájková, Mgr. Drahomíra Reslová
Host: Mgr. Eva Krejčíková (pověřená ředitelka)

Program:
1. Výroční zpráva ZŠ Všeň za rok 2018-19
2. Školní řád
3. Inspekční zpráva ČŠI 2019
4. Den otevřených dveří ZŠ Všeň a kontakt s MŠ
5. Vztah ZŠ se zákonnými zástupci
6. Vztah ZŠ se zřizovatelem

1. Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Všeň za rok 2018-19.

2. Školská rada schválila nový školní řád ZŠ Všeň.

3. Ve třetím bodě se školská rada zabývala inspekční zprávou a protokolem o kontrole ČŠI z jara 
2019. Paní ředitelka seznámila školskou radu s aktuální situací a postupem při odstraňování 
nedostatků zmíněných v obou dokumentech. Paní ředitelka předložila dále školské radě seznam 
dokumentů, které byly na základě výtky ČŠI nově vypracovány. Na odstranění zbývajících 
nedostatků vedení školy spolu s pedagogickým týmem dále pracuje. Školská rada se bude 
inspekční zprávou i protokolem ČŠI zabývat i nadále, až do chvíle, kdy budou všechny nedostatky 
odstraněny.

4. Den otevřených dveří ZŠ Všeň proběhne ve čtvrtek 23. ledna od 7:45 hod do 17 hod. Rodiče, 
kterým termín nevyhovuje, si mohou sjednat individuální schůzku v jiném termínu. Informace o dni 
otevřených dveří bude zveřejněna prostřednictvím plakátů, na webových stránkách školy, na 
facebooku školy a na webových stránkách zpravodaje Turnovsko v akci. Ředitelka školy navštíví 
MŠ ve Všeni, Olešnici, Bosni, lesní školku v Sedmihorkách a Waldorfskou školku v Turnově, aby 
jim představila vizi naší školy.

5. V pátém bodě byl řešen vztah ZŠ se zákonnými zástupci. Školská rada se spolu s ředitelkou 
školy zabývala podněty rodičů k výuce. Dále se hledala společná řešení nad opakovanými 
stížnostmi rodičů na rušivé chování jednoho žáka 3. ročníku. Ředitelka školy a třídní učitelka 
jednaly osobně 13. 1. 2020 se zástupci PPP ohledně tohoto žáka a připravily několik možných 
kroků řešení. Paní ředitelka představila školské radě program školních a mimoškolních akcí na 2. 
pololetí. 

6. V posledním bodě byla řešena spolupráce školy se zřizovatelem. Paní Hájková požádala 
ředitelku školy o spolupráci při Masopustu a Cestě lesem pohádek. Paní ředitelka apelovala na 
spolupráci obce při stavebních úpravách MŠ tak, aby odpovídala legislativě a požadavkům ČŠI.

Příští zasedání školské rady proběhne 20. 2. 2020 ve 13.30 hod.

Zasedání bylo ukončeno v 15.25 hod.

Zapsala : Stanislava Hájková


