
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 31.8.2021 v budově ZŠ Morkovice v 13:00 hodin

Přítomni: 
Kateřina Shromáždilová
Mgr. Jana Barnetová
Iveta Mišurcová 
ing. Radka Zdražilová
Kamil Rábek
Zdeněk Frkal

Host: Mgr. Jana Teriaki – ředitelka školy
          PhDr.  Jakub Forýtek – zástupce ředitelky
          

Program:
1. Schválení programu jednání
2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022
3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Všestranná škola od 
1.9.2021. 
4. Projednání změn a schválení Školního řádu od 1.9.2021
5. Personální změny a organizace školního roku 2021/2022
6. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosty, paní ředitelku 
Janu Teriaki a pana zástupce Jakuba Forýtka . Omluvil se pan Rábek z jednání z pracovních 
důvodů.

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

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021.
Pan zástupce ředitelky  seznámil členy s obsahem a tvorbou výroční zprávy školy za školní rok 
2020/2021. Struktura výroční zprávy se nemění, členové rady měli výroční zprávu k dispozici před 
konáním školské rady. 
Členové školské rady schválili výroční zprávu za školní rok 2020/2021 jednomyslně bez 
připomínek.

3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
Změny z důvodu změn v RVP, reakce na změny – posílení hodin informatiky. Změny se projeví 
během 5 let. do konce školního roku 2025,  budou probíhat postupně, letošní rok se promítnou 
změny v 6. ročníku a ve 4. ročníku, další školní rok se změna projeví v 7. ročníku a 5. ročníku, další
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roky pokračování až do 9. ročníku. Informace o dělení tříd  na 1. stupni - výuka čj a m dle zájmu 
žáků. Nově výuka informatiky ve 4. třídě, nahrazena hodina přírodovědy hodinou informatiky. Do 
předmětů přidány kompetence digitální.
 Pro žáky 8. ročníku se jedná o možnosti LVK místo 7. ročníku, kdy LVK nebylo z důvodu 
epidemiologických opatření. Informace o dotačním projektu obědy zdarma pro žáky dle výběru 
školy. 
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2021.

4. Projednání změn a schválení Školního řádu od 1.9.2021
Paní ředitelka seznámila členy školské rady se změnami ve školním řádu od 1.9.2021, zdůvodnila 
změny ve školním řádu, byly vynechány kapitoly týkající se zaměstnanců školy, informace o 
elektronické žákovské knížce, seznámení s informačním systémem přihlašování rodičů do 
Školaonline. Povinnosti rodičů, omlouvání pomocí elektronické žákovské knížky. Informace o 
průběhu testování ve školním roce 2021/2022 v měsíci září 2021. Organizace spolupracující se 
školou – Školská rada a Rodičovská akademie, pravomoce a činnost. Nebudou v letošním roce 
vybírány finanční prostředky rodičů v rámci příspěvku 200 Kč do fondu RA na školní akce. 
Seznámení s obsahem manuálu pro rodiče. 

Členové školské rady se seznámili se změnami Školního řádu od 1.9.2019 a schválili jej  bez 
připomínek.

5. Personální změny a organizace školního roku 2021/2022

Informace o učitelích, kteří od letošního roku na naší škole již nepracují a o nově příchozích 
pedagogických  pracovnících, aprobovanost. Výuka žáků s podpůrnými opatřeními – v 6. třídě 2 
pedagog –vyučující a speciální pedagog. Organizace volnočasových aktivit školy a školního klubu a
školní družiny. 
Výuka cizího jazyka jako volitelný předmět německý jazyk a  ruský jazyk bude pokračovat. Paní 
ředitelka seznámila členy s organizací školního roku a plánovanými akcemi ve školním roku 
2021/2022. Paní ředitelka informovala o zakončení minulého školního roku prezenční výukou, 
zhodnotila  průběh distanční výuky. 

6. Závěr.

Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021 jednomyslně bez 
připomínek.
Členové školské rady projednali a schválili školní řád od 1.9.2021 jednomyslně bez 
připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2021. 


