
Základní škola, Ji čín, Železnická 460 
 

Zápis z jednání Školské rady Základní školy, Ji čín, Železnická 460  
 

ze dne 22. září 2015 
 
Účast:    Ing. Kazda, p. Kmínková, doc. Mgr. Kozel, Ph.D., MUDr. Lisý, Ing. Radová, 
              Mgr. Tománková, Mgr. Dvořáková  
 
Hosté:    Mgr. Blanka Kalátová Lisá – ředitelka školy  
              Klub rodičů a přátel Čtyřky – Ing. Mochanová, Mgr. Bryknerová, Mgr. Kynčl 
 
Omluveni:   Mgr. Koníř, Mgr. Tmějová 
 
Program:   1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 
                   2. Projednání úprav Školního řádu 
                   4. Seznámení se změnami koncepce školy 
                   3. Různé 
  
Jednání školské rady zahájil pan předseda doc. Mgr. Kozel, Ph.D.  
 
ad 1)   
Paní ředitelka Mgr. Kalátová Lisá – uvedla Výroční zprávu o činnosti školy za školní 
rok 2014/2015 

- přijímací řízení - úspěšnost přijetí vycházejících žáků je ovlivněna tím, že 
nabídka středních škol převyšuje poptávku 

- testování CERMAT – žáci neznají typ úkolů v testech, proto v letošním roce 
budou zařazovány v semináři českého jazyka 

Ing. Kazda – kladně hodnotí zpracování výroční zprávy 
 
Závěr:  
školská rada projednala a schválila počtem 7 hlasů Výroční zprávu o činnosti školy 
za školní rok 2014/2015 
                                            
ad 2) 
Paní ředitelka Mgr. Kalátová Lisá přednesla návrh na úpravu Školního řádu v bodě 
3.1 Provoz a vnitřní režim školy:   
 
3. Provoz a vnitřní režim školy 

3.1 Vyučování začíná v 8:00 hodin. Budova školy se otevírá 30 minut před 

začátkem dopoledního a 20 minut před začátkem odpoledního vyučování, uzavírá se v 16:00 

hodin. Se zvoněním na výuku jsou žáci v určené třídě a mají připravené pomůcky. Na 

odpolední vyučování čekají venku. Ředitel školy umožní žákům o přestávce mezi 

dopoledním a odpoledním vyučováním pobyt ve vymezeném prostoru v budově školy. 

 
Závěr:  
školská rada schválila počtem 7 hlasů úpravu Školního řádu s účinností od 1. 9. 2015 
 



 
ad 3) 
Paní ředitelka Mgr. Kalátová Lisá seznámila školskou radu se změnami koncepce 
školy, kterou nazvala „Cesta k moderní škole“  

- v souladu se Školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 
stanovila jako hlavní priority: 

� otevřenost 
� otevřenost pro všechny 
� zlepšovat profesní dovednosti učitelů 
� výukové metody 
� zviditelnit školu 
� rozvíjet školní vzdělávací program 
� navázat spolupráci v mezinárodních projektech 
� využít potenciál učitelů 

                                             
Ing. Kazda – dotazuje se na nové pedagogy v tomto školním roce 
Mgr. Kalátová Lisá – Mgr. Kateřina Hübnerová, Mgr. Marie Ulrichová, Mgr. Miroslav Šulc 
Doc. Kozel – vyslovil obavu, aby se práce „nezvrhla“ na přípravu na přijímací řízení 
Mgr. Kalátová Lisá – kvalitní škola je školou otevřenou a hledající 
              
ad 4) 
Mgr. Kalátová Lisá – seznámila se změnami Školského zákona ke dni 1. 9. 2015 
                                  (zákaz reklamy ve škole, prodej určitých potravinářských výrobků…) 
Ing. Kazda – není-li dosud prováděcí vyhláška, přistupovat k tomu rozumně 
MUDr. Lisý – názory výživových poradců se mění 
Mgr. Kalátová Lisá – vyjadřila přání zachovat činnost Klubu rodičů a přátel Čtyřky; 
                                  osloví rodiče, aby se zapojili (např. zahradní slavnost) 
Ing. Mochanová – bude pokračovat ve vedení klubu rodičů 
Ing. Kazda – vyslovil obdiv a poděkování za letitou práci klubu rodičů 
Mgr. Kynčl – zdůraznil potřebu zapojit rodiče 
Mgr. Bryknerová – příspěvek od rodičů ve výši 150 Kč na žáka bude vybírán třídními učiteli 
v listopadu 2015 
Mgr. Kalátová Lisá – poděkovala zřizovateli za „nový kabátek“ školy, plánuje slavnostní 
otevření po kolaudaci 
Ing. Kazda – poděkoval paní ředitelce za spolupráci při stavebních pracích během prázdnin 
Doc. Kozel – doporučil vyzvat rodiče k aktivní účasti v práci Klubu rodičů a přátel Čtyřky, 
současně připravit plán akcí, do kterých by se rodiče mohli zapojit 
Mgr. Bryknerová – navrhla přenést zodpovědnost na rodiče, zapojit i rodiče žáků druhého 
stupně 
 
Usnesení:  
 
Školská rada  

a) schválila Výro ční zprávu o činnosti školy za školní rok 2014/2015 
b) schválila úpravu Školního řádu s ú činností od 1. 9. 2015 
c) vzala na v ědomí novou koncepci školy p řednesenou paní ředitelkou 

Mgr. Blankou Kalátovou Lisou 
 
 
Zapsala: Mgr. Věra Dvořáková                                  doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. 

                                                                                     předseda školské rady 
  


