
Zápis 

 z jednání školské rady ze dne 29. 8. 2019 

Přítomni: Mgr. Jana Levíčková, Mgr. Dana Čandová. Bc. Josef Vejšický,  

Martin Kotápiš, Gabriela Heczková, Zdeňka Dvořáková 

Host:   Mgr. Jitka Šebková – ředitelka ZŠ a MŠ Mirovice 

Program: 

1. Zahájení 

2. Projednání a schválení řádu školy 

3. Informace ředitelky školy  

4. Diskuse 

5. Závěr 

 

Ad 1/ Jednání školské rady zahájila předsedkyně Dana Čandová přivítáním   

přítomných a seznámením s programem jednání.  

Ad 2/ Školská rada projednala a schválila doplněný a upřesněný školní řád 

• školní řád platí na všech akcích pořádaných školou 

• zákaz používání mobilních telefonů v areálu školy během vyučování, ale 

i o přestávkách 

• žáci odcházejí ze školní jídelny po cestě kolem dětské knihovny 

• pravidla hodnocení, která jsou součástí školního řádu, jsou upravena 

v tom, jak sděluje školy rodičům hodnocení jejich dětí – od šk. roku 

2019/20 jen elektronicky, papírová žákovská knížka obsahuje omluvný 

list, stránky pro zápis kázeňských prohřešků žáků, stránky pro důležitá 

sdělení, stránky pro sebehodnocení a záznamy známek pro 1. a 3. čtvrtletí 

Ad 3/ Paní ředitelka Šebková seznámila členy ŠR s novinkami pro nadcházející 

školní rok: 

• všechny platby budou prováděny prostřednictvím on-line pokladny, 

s přesnými pokyny užívání budou rodiče seznámeni na informativní 

schůzce  

• v letošním školním roce nebude ve škole pracovat učitelka ZUŠ, žáci 

nebudou moci navštěvovat výuku hry na hudební nástroj 

• během prázdnin probíhala rekonstrukce učebny fyziky a chemie 

• o prázdninách byla odstraněna přístavba MŠ, kde se nacházelo jedno 

oddělení školní družiny, toto oddělení se přesunulo do budovy školy 



• během prázdnin započaly stavební práce spojené s výstavbou nové 

mateřské školy 

• žákovská knihovna byla ve 2. pololetí minulého školního roku vybavena 

novými policemi pro knihy, novými knihami a čtečkou 

• v 1. zářijovém týdnu se 24 žáků a 3 dospělí účastní výměnného pobytu ve 

Švýcarsku 

• v podzimních měsících budou probíhat akce, které byly i v minulosti – 

lampionový průvod, bazárek, vánoční dílny a prodej vánočních dekorací 

Ad 4/ Diskuse průběžně 

Ad 5/ Jednání školské rady ukončila její předsedkyně v 17 hodin. 

V Mirovicích 29. 8. 2019                                                                                     

Zapsala: Dana Čandová 

                              

 


