
Základní škola Morkovice, příspěvková organizace

17. listopadu 416, 768 33  Morkovice-Slížany
telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz,  IČO: 708 749 30

Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 8.10.2015

v budově ZŠ Morkovice v 15:00 hodin.

Přítomni:
Lejsalová Eva – jmenována za zřizovatele
Zdražilová Gabriela - jmenována za zřizovatele
Ing. Zdražilová Radka – zvolený zástupce pedagogického sboru
Mgr. Mich Bronislav - zvolený zástupce pedagogického sboru
Kvintová Zuzana -  zástupce  zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků
Mgr. Jana Teriaki – ředitelka ZŠ Morkovice – host
Omluveni:
Ševčíková Monika – zástupce  zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků

Program:
1. Schválení programu jednání. 
2. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015 
3. Projednání a schválení změn ve školním řádu 
4. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
5. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením
6. Projednání plánu činností školy pro školní rok 2015/2016 
7. Informace ředitelky o koncepčních záměrech rozvoje školy 
8. Podněty, oznámení, diskuze. 

Průběh jednání:
Přivítání členů školské rady ZŠ Morkovice a hosta předsedou ŠR panem Bronislavem Michem.

1. Schválení programu jednání
Bronislav Mich seznámil zúčastněné s programem jednání.
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.

2. Projednání a schválení výroční zprávy za školní rok 2014/2015
Podrobněji byly projednány výsledky průzkumu klimatu školy a nápravných opatřeních. Dále paní 
ředitelka Jana Teriaki informovala o připravovaném návrhu způsobu diagnostiky SPU ve školách v 
budoucím období, o možnosti zřízení školního poradenského pracoviště ŠPP na naší škole a  
konstatovala  nezájem rodičů o konzultační hodiny v započatém školním roce.
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015.

3. Projednání a schválení změn ve školním řádu
Paní ředitelka informovala členy ŠR o změnách ve stávajícím školním řádu, které byly vynuceny 
změněnou legislativou. 
a) žák respektuje kromě pedagogů i všechny ostatní zaměstnance školy,
b) vymezení způsobu použití MP3 přehrávačů, mobilů aj. – v době výuky jsou vypnutá, nejsou 
vidět a uložena na bezpečném místě,
c) zákaz kouření, pití alkoholu a užívání omamných látek ve vnitřních i vnějších prostorách školy – 
doplněno: na dohled od školy,
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d) postup při onemocnění žáka,  
e) učitel není povinen zasílat zprávy o zameškaném učivu, 
f) úprava podmínek, za kterých žák přestává být žákem školy, 
g) opuštění školy v polední přestávce jen s  písemným povolením rodičů, 
h) zabezpečení školní budovy proti vniknutí cizí osoby, 
ch) zákaz nevhodné reklamy, 
i) školní řád vyvěšen viditelně na nástěnce, umístěné u proskleného průčelí vstupní haly.  
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu s dodatkem.

4. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  (ŠVP ZV)
Do ŠVP ZV doplněna vize školy, provedeny změny v ŠVP AJ a RJ nutné z hlediska dosažení 
požadované úrovně absolventa ZŠ dle RVP.
Členové školské rady projednali změny v ŠVP ZV.

5. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním 
postižením (ŠVP LMP)
Členové školské rady projednali změny v ŠVP LMP.

6. Projednání plánu činností školy pro školní rok 2015/2016  
Připomínky k rozsvěcení vánočního stromu spojeného s tradičním školním jarmarkem:
pan Mich uvedl, že vystoupení žáků na venkovním pódiu před školou je poněkud nešťastné z 
důvodu možných špatných klimatických podmínek a po zkušenostech z různých kulturních akcí by 
bylo nutné zajistit možnost generálek na pódiu minimálně týden předem. Paní Kvintová  vyslovila 
názor, se kterým se ztotožňuje i nepřítomná Monika Ševčíková a značná část široké veřejnosti, že 
před školou je pro tuto akci málo prostoru, mnozí z tohoto důvodu vystoupení ani neuvidí a lidem 
by se více zamlouval návrat rozsvěcení stromečku zpět na náměstí v Morkovicích. Podle slov paní 
ředitelky Jany Teriaki je to akce kulturního výboru města Morkovice, škola není kompetentní 
cokoliv měnit a výše zmíněné připomínky nevidí jako problém.
Členové školské rady projednali plán činností školy pro školní rok 2015/2016.

7. Informace ředitelky o koncepčních záměrech rozvoje školy
Paní ředitelka představila školské radě vizi školy.

8. Podněty, oznámení, diskuze. 
Z důvodu zamezení kalkulování rodičů žáků navštěvujících kroužky s členstvím ve školním klubu, 
které je zpoplatněno 100 Kč/rok, nebo přihlášením do školní družiny, která stojí 85 Kč/měsíc, a dále
z důvodu zamezení udělování různých výjimek, navrhl pan Mich zpoplatnit členství ve školním 
klubu stejnou částkou jaká se platí za školní družinu, tedy 85 Kč/měsíc.

Závěr:
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2014/2015.
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu s dodatkem.
Členové školské rady projednali změny v ŠVP ZV.
Členové školské rady projednali změny v ŠVP LMP.
Členové školské rady projednali plán činností školy pro školní rok 2015/2016.

Zapsal a schválil: Mgr. Bonislav Mich 
Mgr. Bronislav Mich

předseda ŠR

V Morkovicích 12.10.2015 


