
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 15.1.2019 v budově ZŠ Morkovice v 14:30 hodin

Přítomni: 
Eva Lejsalová
Mgr. Jana Barnetová
Monika  Ševčíková 
ing. Radka Zdražilová
Erika Žourková
Šárka Vojtušová

Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
          

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Projednání návrhu změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
3. Organizace 2. pololetí školního roku 2018/2019 a výhled školního roku 2019/2020
4. Diskuze
5. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosty, paní ředitelku 
Janu Teriaki. Omluvila se paní Vojtušová z jednání ze zdravotních důvodů.

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

2.  Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Paní ředitelka seznámila členy o změnách v ŠVP pro letošní rok, s výhledem na další období, 
Plánuje se  dělení tříd  na 1. stupni - výuka ČJ a M dle zájmu žáků, nové volitelné předměty pro 
žáky na 2. stupni – rozšíření nabídky pro žáky 8. ročníku, stávající 6. a 7. ročníky – zkušenosti 
vyučujících s výukou cvičení a seminářů,  

Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2019.

3. Organizace 2. pololetí školního roku 2018/2019 a výhled školního roku 2019/2020
Paní ředitelka seznámila členy s organizací školního roku v druhém pololetí a výhled plánovaných 
akcí ve školním roku 2019/2020. Od letošního školního roku výuka přírodovědy bude probíhat z 
části na škole přírodě  - plně hrazeno pro žáky z projektu a v 7. ročníku pokračuje  LVK  v tělesné 
výchově. Informace o dotačním projektu obědy zdarma pro žáky dle výběru školy. Pokračuje 
projekt Erasmus – výměnné pobyty žáků naší školy a školy na Slovensku – Žitavany, spolupráce je 
úspěšná.  Výuka německého jazyka od 7. ročníku jako volitelného druhého cizího jazyka – je 
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požadavek od žáků a od rodičů, zatím nemáme personálně zajištěno, budou vypsána výběrová 
řízení na pozice učitelů na 1. a 2. stupni dle požadovaných aprobací.
Během prázdnin proběhne rekonstrukce chlapeckých WC na staré budově, v plánu je oprava tříd na 
staré budově a tělocvičny  - záleží na úspěšnosti v projektovém dotačním řízení zřizovatele – plán 
oprav by byl také o hlavních prázdninách.
 Výuka žáků s podpůrnými opatřeními – role asistentek pedagoga ve třídě, nová výběrová řízení na 
pozice AP – dle doporučení  poradenských pracovišť. Organizace volno-časových aktivit školy a 
školního klubu, školní družiny. 
Paní ředitelka seznámila členy s organizací školního roku v druhém pololetí a výhled plánovaných 
akcí ve školním roku 2019/2020. 

4. Diskuze
Zástupci z volených rodičů se dotazovali na přípravu žáků na střední školy ze strany školy, jak 
probíhá příprava žáků na víceletá gymnázia a maturitní obory. Dotazovali se na problematiku 
domácích úkolů žáků 1. stupně, pohled rodičů – pohled vyučujících. 

5. Závěr

Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2019. 
Členové školské rady byli seznámeni s organizací 2. pololetí školního roku 2018/2019 a 
výhledem školního roku 2019/2020.

V Morkovicích, 15.1.2019

zapsala: ing. Radka  Zdražilová 

kontrola: Mgr. Jana Barnetová


