
Zápis školské rady při ZŠ, Příbram VIII, Školní 75, jejíž činnost vykonává organizace 

Základní škola, Příbram VIII, Školní 75 

 

Datum:            6.10. 2021 

Přítomní:        Ing. Naděžda Kozáková – zástupce pedagogických pracovníků 

                         Mgr. Blanka Chrastinová - zástupce rodičů žáků školy 

                         PhDr. František Bártík - zástupce rodičů žáků školy 

                         Mgr. Ivana Šobrová - zástupce pedagogických pracovníků 

                         Ing. Markéta Klemšová – zástupce zřizovatele  

Hosté:              Ing. Klára Karlíková – ředitelka školy                                                      

 

Program jednání:        1) zahájení jednání školské rady 

                                                   - určení zapisovatele 

                                                    - připomínky k poslednímu zápisu ze dne 17.6. 2021 

                                                    - výsledky plnění posledního usnesení 

                                                    - schválení programu zasedání 

                                        2) projednání a schválení výroční zprávy 2020 - 2021 

                                        3) personální změny pro školní rok 2021/2022 

                                        4) seznámení s provedenými pracemi (opravami) v období prázdnin 

                                        5) granty a dotace 2021 a výhled 2022 

                                        6) seznámení s ročním plánem školy a preventivními programy 

                                        7) informace o změnách v RVP 

                                        8) diskuse 

 

Průběh jednání: 

Jednání vedla Ing. Naděžda Kozáková, předsedkyně školské rady, která zasedání školské rady 

svolala. 

ad 1) Ing. Naděžda Kozáková pronesla úvodní slovo. Určila zapisovatele a ověřitele zápisu. 

K zápisu z posledního zasedání školské rady dne 17. 6. 2021 neměl nikdo připomínky. 

Následně navržený program nového jednání školské rady byl schválen všemi přítomnými. 

ad 2) Ing. Naděžda Kozáková vyzvala všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy 

k výroční zprávě, která byla zaslána členům školské rady v předstihu. Nikdo připomínky či 

dotazy neměl. 

Paní ředitelka Karlíková vysvětlila zvýšený počet žáků, kteří opakují ročník a důvody nárůstu 

snížené známek z chování. 

 



ad 3) Ing. Naděžda Kozáková předala slovo paní ředitelce Ing. Kláře Karlíkové, aby 

seznámila členy školské rady s personálními změnami. 

Odchody: Kratochvílová, Soranzo, Felixová (na jinou školu), Staňková (MD).  

Příchody: Šimánková návrat po MD (odchod Soranzo), Novotný (zástup za Staňkovou), 

Matějka (rozšíření Inf, PČ). 7 AP , Mgr. Zouharová, Mgr. Valkounová, školní psycholog 

Zástupkyně pro 2.st. Mgr Jaroslava Krešová  

 

ad 4) Dále paní ředitelka informovala o provedených pracích: 

Výmalba 8 tříd, výměna lina ve 2 třídách, opravy el.rozvodů sborovna + 1.stupeň) , nábytek 

pro ŠD, nástěnky do tříd, výměna stoupaček v 8 třídách na 2.stupni, opravené schody, 

kamerový systém 

Rozsáhlé úpravy v areálu školy – svahy na hlavním nádvoří, vysázení 7 nových stromů u hřišť 

Plán: nestihla se oprava chodby na 2.stupni (bude v týdnu kolem podzimních prázdnin, proto 

2 dny ředitelské volno) 

Zažádáno  o opravu rozvodů vody v přízemí u vrátnice /teče, nutná výměna trubek) 

Potvrzeno na příští rok : oprava vstupu do školy (sloupoví, střechy) + další stoupačka na 

2.stupni. 

 

ad 5) A dále o grantech a dotacích: 

Ukončeny Šablony II, máme schváleny Šablony III (budeme žádat o změnu, doučování 

z nár.programu vlády) 

Inkluze II – projekt města 

Erasmus + - proběhl studijní výjezd 5 učitelů (o prázdninách) 

Granty města: Zátopek, výjezd Freiberg, projektové dny TECHAK, mikrobiální svět na dlani 

Budeme žádat během listopadu o další podporu (Freiberg, školní noviny + parlament), určitě 

něco ze ŽP, popř. sport. 

 

ad 6) Dále paní ředitelka přednesla plány na následující školní rok: 

a) Doufáme v uskutečnění většiny tradičních akcí – ozdravné pobyty (6.proběhly), lyžáky 3., 

5., 7.třídy + Monínec 8.třídy, výjezd 8.tříd na jaře (první pomoc) + výjezd 9.tříd 

b) Ve vyšší míře projektové dny: 

Běh s Emilem Zátopkem (09/2021) 

Má vlast (09/2021) 

Finanční gramotnost na 1.stupni (11/2021) 

Projektové dny TECHAK (podzim 2021) 

První pomoc 

Celoroční – žurnalistický kroužek a školní noviny 

Školní prarlament 

+ menší projekty v rámci ročníku, tříd 

Spolupráce s partnerskou školou Freiberg (výjezd říjen 2021) 

 

c) doučování žáků 

 Preventivní prg viz příloha 

 

 

 



ad 7) A nakonec paní ředitelka seznámila členy školské rady se změnami RVP:  

Nové RVP – informatika vždy 1 VH od 4. do 9.třídy, změna obsahu výuky směrem 

k algoritmizaci, programování 

Přesun části digi kompetencí do jiných předmětů (referáty ve wordu, PP, práce s excelem 

v matematice apod) 

Učitelé se školí, najedeme od září 2022 v plném rozsahu.  

Úprava učebního plánu: na 1.stupni – 1 hodina prvouky 

Na 2.stupni – přesun obsahu výchovy ke zdraví do OV, Př + přednášky odborníků a 

projektové dny,1volitelný předmět v 9.třídě – informatika. Ještě 1 další hodina bude 

transformována na Inf  (není rozhodnuto). 

Práce na úpravě RVP budou probíhat celý školní rok (v rámci MS, pravidelné porady apod).  

Dále dojde k redukci povinného učiva, část zůstane jako rozšiřující učivo. 

 

ad 8) Diskuse probíhala průběžně u jednotlivých bodů jednání školské rady.   

Ing. Naděžda Kozáková vyzvala všechny přítomné, zda mají připomínky či dotazy 

k předloženým informacím.  

 Všichni členi školské rady s obsahem i formou souhlasí.  

 

Ing. Naděžda Kozáková poděkovala členům školské rady a paní ředitelce Ing. Karlíkové za 

účast a ukončila jednání rady. 

 

Průběh jednání a hlasování: 

Jednání vedla Ing. Naděžda Kozáková, předsedkyně školské rady, která zasedání školské rady 

svolala. 

 

Usnesení 

Školská rada 

• projednala výroční zprávu 

 

• projednala schválené granty a dotace na rok 2021 

 

• projednala roční plán školy  

 

• projednala provedené opravy  

 

• bere na vědomí personální změny ve škole 



 

• bere na vědomí změny v RVP 

 

Přílohy: 

 

č.1  prezenční listina 

č.2 výroční zpráva (předána členům školské rady v písemné podobě) 

 

Zapsala: Ing. Naděžda Kozáková 

 

Ověřila: Mgr. Ivana Šobrová 

 

Předsedkyně: Ing. Naděžda Kozáková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


