
Zápis 

z jednání školské rady ze dne 10. října 2016 

 

Přítomni:  Zdeňka Dvořáková, Bc. Jitka Pazderníková, Václav Čanda, Jitka Zárybnická, 

Mgr. Dana Čandová 

Omluvena:  Dagmar Slavíková 

Host:   Mgr. Jitka Šebková – ředitelka školy 

Program: 

1. Zahájení 

2. Schválení Výroční zprávy školy za školní rok 2015/2016 

3. Rozloučení se s p. Jitkou Zárybnickou a doplnění ŠR o novou členku 

4. Informace ředitelky školy o činnosti školy do konce roku 2016 

5. Diskuse 

6. Závěr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ad 1/ Předsedkyně ŠR  D. Čandová přivítala přítomné a seznámila je s programem jednání. 

Ad 2/ Členové ŠR neměli k Výroční zprávě školy žádné připomínky, proto VZ byla schválena. 

Ad 3/ Předsedkyně ŠR poděkovala za práci ve ŠR p. Jitce Zárybnické, která 30. 9. ukončila 

pracovní poměr v ZŠ Mirovice a odešla do důchodu. Místo paní Zárybnické bude ve školské 

radě pracovat paní Ing. Jaroslava Macounová, a to na základě výsledků voleb do ŠR. 

Ad 4/ Paní ředitelka Mgr. J. Šebková informovala  o činnosti školy na nejbližší období 

 ve škole pracuje žákovský parlament, který připravuje některé akce pro žáky školy 

 25. 10. 2016 od 17 hodin  se uskuteční lampionový průvod, nad nímž převzali záštitu 

mirovičtí hasiči, kteří připraví na náměstí oheň. Ve škole dostane každé dítě žeton a ve 

stánku s občerstvením dostane buřtíka na opečení a limonádu – financuje Spolek rodičů 

při ZŠ Mirovice. 

 v listopadu proběhne ve škole opět “bazárek“ s knihami, hračkami a oblečením 

 žáci školy vystoupí s programem při rozsvěcování vánočního stromu 

 v prosinci se budou konat vánoční dílny a výrobky budou opět k prodeji na vánoční 

výstavě 

 v lednu se zúčastní žáci 7. tříd lyžařského výcvikového kurzu v Železné Rudě 

 v letošním školním roce se opět počítá s pořádáním školy v přírodě pro 4. a 5. ročník 

 na webových stránkách školy jsou umístěny výsledky tzv. Mapy školy, která vznikla na 

základě dotazníků, v nichž vyjadřovali své názory a hodnocení rodiče, učitelé i žáci 

 p. ředitelka oznámila členům ŠR, že k 31. 10. 2016 končí na vlastní žádost vyučující    

2. třídy pan Mgr. Petr Ryšlavý, je nutné najít za něj náhradu 



Ad 5/ Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům. Dana Čandová informovala ŠR o 

nových knihách ve školní knihovně. Díky sponzorům a zřizovateli mohlo být zakoupeno 

celkem 84 nových knih, které budou využívat žáci školy jako mimočítankovou četbu, ale 

mohou si také nové knihy půjčit a číst pro zábavu a poučení. Školní knihovna tak ještě jednou 

děkuje všem, kteří poskytli finanční prostředky na obnovu knižního fondu školní knihovny. 

Ad 6/ Předsedkyně ŠR jednání ukončila v 17,30 hod. 

Zapsala: Dana Čandová 


