
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 31.8.2017 v budově ZŠ Morkovice v 15:00 hodin

Přítomni:
Eva Lejsalová 
Šárka Vojtušová
Mgr. Jana Barnetová
ing. Radka Zdražilová
Erika Žourková
omluvena: Monika Ševčíková z pracovních důvodů
Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
          PhDr. Jakub Forýtek – zástupce ředitelky školy

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
3. Projednání a schválení změn ve školním řádu
4. Projednání změn Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání
5. Projednání  závěrů inspekční zprávy České školní inspekce 
6. Personální změny a organizace školního roku 2017/2018
7. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosta paní ředitelku 
Janu Teriaki a zástupce ředitelky pro 2. stupeň pana Jakuba Forýtka. Omluvila paní Ševčíkovou z 
jednání. 

1. Schválení programu jednání
Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017
PhDr. Jakub Forýtek a paní ředitelka seznámili členy s obsahem a tvorbou výroční zprávy 
školy za školní rok 2016/2017. 
Členové školské rady schválili výroční zprávu  jednomyslně bez připomínek.

3. Projednání a schválení změn ve školním řádu
Paní ředitelka  informovali členy ŠR o změnách ve stávajícím školním řádu a zdůvodnila  
nutnost úpravy školního řádu. 
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu jednomyslně bez připomínek.

4. Projednání změn Školního vzdělávací programu pro základní vzdělávání
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávací programu pro 
základní vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2017.
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5. Projednání  závěrů inspekční zprávy České školní inspekce 
Inspekce proběhla ve školním roce 2016/2017 v době od 21.11. - 24.11.2016. Paní ředitelka 
seznámila členy rady se závěry šetření ČSI. 
Členové školské rady byli seznámeni se závěry šetření České školní inspekce

6. Personální změny a organizace školního roku 2017/2018
Odešla  správní zaměstankyně paní Vylíčilová na vlastní žádost, od 1. 9. nastoupí na ½ 
úvazek paní Navrátilová Zuzana. 
Na 1. stupeň nastoupila slečna Mgr. Tereza Ševčíková , HV bude na 2. stupni zajištěna  Mgr. 
et Bc. Marií Sobotkovou, matematiku a informatiku na 2. stupni bude učit Mgr. Jiřina 
Forbelská . 
Na pozice asitentky pedagoga nastoupila Renata Horáková a Michaela Ptáčková. Po 
dlouhodobé nemoci nastoupila paní Eva Hladná. Na ZŠ Komenského Kroměříž přešla paní 
Alžběta Mazánková. 
2. a 3. září proběhne adaptační program pro žáky 6. ročníku.
Outdoorové hry proběhnou během školního roku pro jednotlivé třídy. 
Zařazení metodických okének pro učitele vedených školním psychologem.
Výměnný pobyt s partnerskou školou Žitavany pro žáky 5. ročníku – získání dotace na 
výměnný pobyt – Hra Česko – Slovensko.
Seznámení s projektem Škola pro všechny. 
Rodiče dostanou Manuál pro rodiče pro školní rok 2016/2017. V manuálu jsou popsané 
akce, které ve školním roce jsou plánované. 

7. Závěr
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2016/2017 
jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávací programu pro 
základní vzdělávání od 1.9.2017.
Členové školské rady schválili změny ve školním řádu od 1.9.2017 jednomyslně bez 
připomínek.
Členové školské rady byli seznámeni se závěry šetření České školní inspekce

V Morkovicích, 4.9.2017 zapsala ing. Radka Zdražilová

schválila Mrg. Jana Barnetová


