
Zápis ze zasedání členů školské rady ze dne 31.8.2022 v budově ZŠ Morkovice ve 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 2022/2023
3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Všestranná škola od 
1.9.2022. 
4. Projednání změn a schválení Školního řádu od 1.9.2022
5. Personální změny a organizace školního roku 2022/2023
6. Diskuze
7. Závěr

Průběh jednání:
Předsedkyně Školské rady Mgr. Jana Barnetová přivítala členy školské rady a hosty, paní ředitelku 
Janu Teriaki a pana zástupce Jakuba Forýtka.

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

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2021/2022.
Pan zástupce ředitelky  seznámil členy s obsahem a tvorbou výroční zprávy školy za školní rok 
2021/2022. 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 2021/2022 jednomyslně bez 
připomínek.

3. Projednání změn Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
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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, do předmětů přidány 
kompetence digitální.

Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2022.

4. Projednání změn a schválení Školního řádu od 1.9.2022
Paní ředitelka seznámila členy školské rady se změnami ve školním řádu od 1.9.2022, zdůvodnila 
změny ve školním řádu, seznámila s informačním systémem přihlašování rodičů do Školaonline. 
Povinnosti rodičů, omlouvání pomocí elektronické žákovské knížky. 
Seznámení s obsahem manuálu pro rodiče. Změny ve školním řádu jsou spíše na podkladě 
uspořádání kapitol a zpřehlednění. 

Členové školské rady se seznámili se změnami Školního řádu od 1.9.2022 a schválili jej  bez 
připomínek.

5. Personální změny a organizace školního roku 2022/2023

Informace paní ředitelky o učitelích, kteří od letošního roku na naší škole již nepracují a o nově 
příchozích pedagogických  pracovnících, jejich aprobovanost a zkušenosti s výukou. Výuka žáků s 
podpůrnými opatřeními – v 7. 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 
2022/2023. Informovala o zapojení učitelů do pracovních skupin. Skupiny se budou scházet celý 
školní rok. Pedagogové tak mají možnost podílet se na dalším rozvoji školy. Jedná se o následující 
skupiny:

• Erasmus Slováci
• UTB mentoring pedagogické diagnostiky
• Konstruktivistické pojetí matematiky
• Erasmus +
• Sportovní akce
• Kulturní akce, PR
• EVVO
• Almanach

Došlo k úpravě  rozvrhu zvonění - zkrácení přestávky po 1 hodině ,na 5 minut  a velká přestávka na 
20 minut, žáci mají možnost vvužít volného prostoru mezi budovami pro relaxační chvilky. 
Nabídka kroužků pro letošní rok.
V letošním školním roce se uskuteční 2 školy v přírodě pro žáky 4. a 5. ročníků, v minulém školním
roce nebyla realizována .
Lyžařský výcvik se bude konat ve Velkých Karlovicích, hotelu Kyčerka v termínu od 13.3. do 
17.3.2022. Zúčastní se jej žáci 7., 8. a 9. tříd. Letos umožňujeme účast i žákům z 8. a 9. tříd 
vzhledem ke zrušenému LVK z důvodu covidu-19. V následujících letech budou opět jezdit jen 7. 
třídy. Paní ředitelka informovala o plánu výměnných pobytů na letošní školní rok – projekt 
Erasmus+.

6. Diskuze

- přípprava školy na případnou distanční výuku



- zapojení do projektu Erasmus +  a zhodnocení výměnných pobytů
- úprava okolí školy – výsadba stromů  a vybudování venkovní učebny a jídelny v areálu mezi 
jídelnou a novou budovou
- plánované rekonstrukce ve škole dle finančních možností – dotační programy
- reklamace na opravy učebny hudební výchovy v suterénu školy

7. Závěr.

Členové školské rady schválili program jednání jednomyslně bez připomínek.
Členové školské rady schválili výroční zprávu školy za školní rok 2021/2022 jednomyslně bez 
připomínek.
Členové školské rady projednali a schválili školní řád od 1.9.2022 jednomyslně bez 
připomínek.
Členové školské rady se seznámili se změnami Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Všestranná škola od 1.9.2022. 


