
Zápis ze zasedání školské rady 

30.6.2022 
 

Přítomni: Jana Macáková, Romana Zápalová, host M. Halló 

Omluven: Aleš Polcar 

Projednávané body a usnesení: 

1.  Školská rada děkuje panu řediteli za včasné předání potřebných dokumentů, Romaně Zápalové za 

komunikaci s rodiči a předání podnětů školské radě ohledně provozu školní družiny. Omluvení člena 

A. Polcara – školská rada je i za jeho nepřítomnosti usnášeníschopná, potřebné dokumenty ke 

schválení byly konzultovány včas a bez připomínek. 

2. Výsledky řešení podnětů k provozu školní družiny od následujícího školního roku.  

 Provoz ŠD bude od září 2022 prodloužen do 16:00 hod každý den. Podle požadavků rodičů a 

analýzy skutečnosti schvalujeme zvážit zkrácení pátečního provozu. Školská rada bere v úvahu také 

možné zvýšení poplatku za ŠD na 150Kč/měsíc.  

3. Školská rada schvaluje Školní vzdělávací program, včetně Pravidel pro hodnocení a klasifikaci žáků. 

Náměty a požadavky byly vyřešeny při jednání s panem ředitelem 

4. Školská rada schvaluje Dodatky číslo 3 a 4 ke Školnímu řádu. 

Školní řády v novém znění a s dodatky budou vyměněny za stávající na všech obvyklých místech od 

následujícího školního roku. 

5. Školská rada informuje zákonné zástupce žáků o své činnosti minimálně 1x/rok – předsedkyně 

rozešle e-maily se zkráceným zápisem z jednání. 

6. Školská rada bere na vědomí vznik organizace školských odborů při ZŠ Senomaty, ke dni 24.6.2022, 

předsedkyně Veronika Sládková Geleti, kontakt: veronikageleti@seznam.cz.  

7. Školská rada bere na vědomí Vyhodnocení plnění opatření přijatých zřizovatelem na základě 

provedené inspekce školy ČŠI a podaných stížností. ŠR nemá žádných dalších podnětů ani 

připomínek. 

8. Následující zasedání je plánováno na září 2022. Hlavním bodem bude schválení Výroční zprávy. 

9. Další návrhy a podněty 

Pan ředitel informuje školskou radu o auditu hospodaření na škole, který proběhl, výsledky má 

k dispozici zřizovatel školy. 27.6.2022 byl na zasedání zastupitelstva schválen závěrečný účet školy za 

rok 2021. 

10. Poděkování za spolupráci. Zápis z jednání bude zaslán zřizovateli školy, panu řediteli a všem 

členům. Žádáme o vyvěšení zkráceného zápisu (stejný bude také zaslán zákonným zástupcům) na 

web. stránky školy. 

 

Zapsala: Mgr. Jana Macáková 
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