
Základní a mateřská škola Družec, Ke Kostelu 77, 273 62, 
Družec 

 

Zasedání školské rady 27. 8. 2019 

Přítomni: 
Mgr. Hana Jelínková – zástupce školy, předsedkyně ŠR 

Petra Ondřejová – zástupce školy 

Mgr. Lucie Slejšková– zástupce zřizovatele 

Ing. Antonín Lomecký – zástupce zřizovatele 

Simona Gestbergerová – zástupce rodičů 

Kateřina Pešulová – zástupce rodičů 

 

Hosté: 

Mgr. Simona Staňková, ředitelka školy 

 

Program zasedání ŠR 27. 8. 2019 

 

1. Volba předsedy nové školské rady (výsledky voleb do ŠR)) 
2. Jednací řád ŠR 

3. Výroční zpráva 2018/2019 (ŠR schvaluje) 
4. Školní řád a pravidla hodnocení žáků (ŠR schvaluje) 
5. Koncepce 2019/2020 (ŠR se vyjadřuje ke zpracování) 
6. Diskuze a organizace školního roku 2019/2020 

7. Další setkání školské rady 

 

ad 1) Školská rada zvolila jednohlasně Mgr. Hanu Jelínkovou za předsedu školské rady pro 
volební období 27.8. 2019 – 27.8. 2022. 

ad 2) Školská rada stanovila a schválila jednohlasně Jednací řád.  
ad 3) Ředitelka školy Mgr. Simona Staňková seznámila přítomné členy školské rady se všemi 
body Výroční zprávy o činnosti školy 2018/2019, projednáno, jednohlasně schváleno. 
ad 4) Ředitelka školy Mgr. Simona Staňková seznámila přítomné členy školské rady se všemi 
body školního řádu. Školní řád byl doplněn o informace o vyúčtování stravného na konci 
školního roku, opravena pravidla používání mobilních telefonů, opraven údaj o otevření školy 
bez používání čipu (škola je otevřena od 7.30h). Školní řád a pravidla hodnocení výsledků 
vzdělávání žáků byly jednohlasně schváleny. 
Proběhla diskuze o lepším zapracování sebehodnocení a slovního hodnocení do pravidel 
hodnocení výsledků vzdělávání žáků. 
ad 5) Ředitelka školy Mgr. Simona Staňková seznámila přítomné členy školské rady 
s koncepčními záměry rozvoje školy ve všech oblastech 2019/2020. Důraz kladen na rozvoj 
čtenářské gramotnosti, výstavbu nového cvičebního sálu. 



Ze strany školské rady bylo doporučeno rozšířit nabídku kurzů DVPP o další organizace 
poskytující služby dalšího vzdělávání pedagogů. 
Ze strany školské rady bylo doporučeno vytvořit návrh programu konání třídních schůzek. 
Ředitelka školy seznámila školskou radu s přípravou nových webových stránek školy. 
ad 6) Proběhla diskuze na téma: škola v přírodě, lyžařský výcvik, slavnosti školy, zájmové 
kroužky a další akce školy. 
ad 7) Další setkání školské rady bylo předběžně naplánováno na duben 2020.  

 

Zapsala: Mgr. Hana Jelínková                                                  Družec  29.8.2019 

 

 

 


