Zápis ze zasedání školské rady 12. 1. 2017
Školskou radu svolala předsedkyně školské rady Mgr. Alena Popelková, která tímto vyhověla žádosti
Mgr. Víta Hospodky.
Zároveň bylo vyhověno prosbě Mgr. Víta Hospodky, aby se části zasedání školské rady, týkající se
zařazení tematických plánů učiva, mohli účastnit pedagogové ZŠ Sloupnice. Taktéž byli přizváni
členové obecní rady.
Školská rada se sešla v následujícím zatoupení:
Mgr. Alena Popelková – předsedkyně školské rady za obec, členka rady obce
Josef Škeřík - člen školské rady za obec, člen rady obce
Mgr. Vít Hospodka –člen školské rady za pedagogický sbor ZŠ Sloupnice
Jiří Moták – člen školské rady za rodiče žáků
Lucie Mikulecká – zapisovatelka, členka školské rady za rodiče žáků
Hosté:
Ing. David Millich – člen rady obce
Mgr. Václav Sychra – ředitel ZŠ Sloupnice
Za pedagogy:
Aleš Hanzl
Mgr. Martina Králíková
Mgr. Jana Sychrová
Mgr. Jitka Kufnerová
Mgr. Veronika Hrdinová
Veronika Kroulíková
Mgr. Libuše Jeřábková
Omluvena Mgr. Petra Hospodková ze zdravotních důvodů.

Schůzi školské rady zahájila Mgr. Alena Popelková, která seznámila přítomné s body k projednání
školskou radou.
1) Seznámení se zprávou ČŠI – podněty podané zřizovatelem ZŠ byly vyhodnoceny jako důvodné
Školská rada bere zprávu ČŠI na vědomí

2) Tématické plány
Zástupci školské rady, obce, pedagogického sboru a ředitel Mgr. Václav Sychra se dohodli na
vytvoření tematických plánů ve všech vyučovaných předmětech a ročnících. Tyto plány měly
být podle rozhodnutí ředitele vypracovány k 1. únoru 2017, ale vzhledem k tomu, že bude
přepracováván ŠVP, budou tyto tematické plány vypracovány k září 2017.
Školská rada bere na vědomí
Během diskuze byly panem ředitelem Mgr. Václavem Sychrou několikrát osočeny Mgr. Alena
Popelková a Lucie Mikulecká. Tato osočení neměla přímou souvislost s projednávaným tématem, ale
byla osobního rázu.
Po probrání tohoto bodu jednání školské rady vyučující opustili jednání.
3) Seznámení školské rady s částí ze zprávy z IP.
Školská rada bere na vědomí
4) Školská rada se dohodla na způsobu zápisu, kdy považuje za vhodné rozesílat je ke schválení
ve formátu PDF, aby zápis mohl být pouze členy a ředitelem školy pouze námitkován, nikoliv
měněn.
Školská rada bere na vědomí.
5) Mgr. Vít Hospodka navrhl častější schůzky vedení školy s radou obce a školskou radou, pro
zlepšení komunikace, mezi těmito subjekty
Školská rada bere na vědomí.
6) Mgr. Vít Hospodka informoval školskou radu o dlouhodobých zástupech za chybějící
pedagogy.
Školská rada bere na vědomí

Příští zasedání školské rady proběhne na základě vyzvání předsedkyně školské rady Mgr. Aleny
Popelkové

Zapsala Lucie Mikulecká

