
Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov 

Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail: zs.krenovice@volny.cz 

 

Zápis z jednání školské rady, konané dne 14. října 2016 

 

Přítomní:  

zástupci zřizovatele:  Marcela Drápalová, Ing. Hana Procházková 

zástupci žáků:    Mgr. Petr Andrýsek – předseda školské rady, Ing. Denisa Klimková 

zástupci školy:   - 

ředitel školy:   Mgr. Ivan Mazáč 

zástupkyně obce Hrušky:  Ivana Holoubková, místostarostka, přísedící bez hlasovacího práva dle 

Dohody o vytvoření společného školského obvodu 

omluveni: Mgr. Regina Kokešová, Lenka Orálková 

 

 

Program:   

1. Zahájení 

2. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání 

3. Projednání a schválení výroční zprávy školy 

4. Dotaz stěžovatelky na zobrazení dokumentů na internetových stránkách školy 

5. Stav a výstupy projektu twinning 

6. Termíny třídních schůzek, forma následujících (hovorové hodiny/třídní schůzka hromadná) 

7. Diskuze a podněty členů rady  

8. Usnesení 

9. Závěr 

 

 

1. Zahájení  

Předseda ŠR zahájil v 17.00 hod a shrnul program. 

 

2. Kontrola usnesení a úkolů z minulého jednání 

 Není žádný nedořešený bod.  

 

3. Projednání a schválení výroční zprávy školy 

Členové ŠR navrhli ve výroční zprávě tyto změny: 

- V části X. „Zpráva o hospodaření školy – rok 2015“ doplnit minulé období.  

- Opravit drobné překlepy.  

Školská rada schvaluje výroční zprávu po zapracování těchto změn.  

Hlasování: pro 4, proti 0, zdržel se 0.  

 

4. Dotaz stěžovatelky na zobrazení dokumentů na internetových stránkách školy 

Už reagovala paní zástupkyně i předseda ŠR.  

ŠR navrhuje přijmout obecné opatření, aby veškeré dokumenty byly na webu školy zveřejňovány vždy 

ve formátu pdf. Pokud se jedná o vzory formulářů k vyplňování, pak také v editovatelné podobě 

(.doc, .xls).  
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5. Stav a výstupy projektu financovaného z evropských fondů (výzva č. 56) 

Předseda ŠR uvedl, že na zahajovacích třídních schůzkách ve školním roce 2015/2016 bylo poprvé 

zmíněno, že se ZŠ zúčastní projektu vyhlášeného MŠMT, jehož součástí je i stínování (shadowing) na 

slovenské ZŠ a zeptal se na výsledky tohoto projektu.  

Pan ředitel odpověděl, že naplnění tohoto projektu proběhlo částečně (2 učitelé navštívili slovenskou 

ZŠ), pro další spolupráci se však hledá jiná škola, a to opět na Slovensku.  

 

6. Termíny třídních schůzek, forma následujících (hovorové hodiny/třídní schůzka hromadná) 

Školská rada navrhuje informovat rodiče o termínech třídních schůzek jednotně co nejdříve, nejlépe 

hned na začátku školního roku (jak to někteří pedagogové již dělají) a včetně zveřejnění termínů 

schůzek na webu školy.   

Vyjma prvních zahajovacích třídních schůzek navrhuje, aby probíhaly spíše formou individuálních 

pohovorů (hovorové hodiny) dle předem domluveného časového harmonogramu. Tato forma je 

diskrétnější, podrobnější a umožňuje rodičům lépe si čas na třídní schůzky naplánovat.  

Všeobecné informace je možné předat v písemné formě, zaslat e-mailem nebo zveřejnit na webu.  

 

7. Diskuze a podněty členů rady 

Nejsou.  

 

8. Usnesení  

a) ŠR bere na vědomí předložené informace. 

b) ŠR ukládá všem členům ŠR rozvíjet spolupráci s ostatními rodiči a KOS. 

c) ŠR ukládá předsedovi ŠR připravit program příštího zasedání rady. 

 

9. Závěr 

PA ukončil jednání v 17.35.  

 

 

V Křenovicích 14. října 2016     Zapsala: Ing. Hana Procházková 

 

 

Prezenční listina: 

Mgr. Petr Andrýsek............................................ Marcela Drápalová........................................................ 

Ing. Denisa Klimková.......................................... Mgr. Regina Kokešová – omluvena  

Lenka Orálková – omluvena    Ing. Hana Procházková.................................................. 

  

  

 

 

 


