
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, Jičín, Železnická 460 

konané dne 23. 9. 2019 

Přítomni: Mgr. B. Kalátová Lisá, Mgr. I. Čepková, Mgr. J. Hlaváčová, Mgr. P. Jiránková, p. H. Kmínková, 

Mgr. R. Koláčná, doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D., Ing. H. Makovičková, Mgr. M. Zelingerová,  

Omluveni: Ing. M. Kazda 

Program:  

1) Doc. Mgr. Tomáš Kozel, Ph.D. zahájil zasedání a seznámil přítomné s programem jednání:  

 Investiční a jiné významné akce 

 Organizace školního roku 2019/2020 

 Výroční zpráva o činnosti školy za období 2018/2019 

2) Ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá seznámila školskou radu: 

 a) Volby do školské rady - 31. května 2020 končí dosavadním členům mandát. 

 b) Investiční a jiné významné akce: za období 2018/2019 viz výroční zpráva, pozvání k návštěvě 

 opravených a upravených či nově zařízených prostor  

 c) Vyučující TV připravili celoroční projekt Škola v pohybu. 

 d) Poděkování zřizovateli za podporu školy, je schválen projekt na realizaci multimediální učebny. 

 e) Škola pracuje podle vytyčené strategie: externí mentor, sdílení dobré praxe, široká spolupráce s 

 jinými subjekty. 

 f) Organizace školního roku 2019/2020: seznámení s počty žáků a pedagogů, podařilo se vytvořit 

 skupiny jazyků o malém počtu žáků; nový zástupce ředitelky školy Mgr. R. Vokatý a nový správce sítě 

 Mgr. R. Záhora; noví vyučující, podpora tandemové výuky, zájem školy o získání rodilého mluvčího 

 pro výuku Ag. 

3) doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D. se dotázal na využití multimediální učebny, ředitelka školy Mgr. B. Kalátová Lisá 

fundovaně odpověděla, učebna bude zařízena pro 30 dětí, podpora polytechnické výchovy a kariérového 

poradenství, vyučující se odborně připravují, MŠMT připravuje posílení ICT gramotnosti napříč vyučovacími 

předměty a zavedení nového předmětu technika. 

4) Výroční zpráva o činnosti školy za období 2018/2019 - doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D. vyzval členy školské rady k 

připomínkám a dotazům, kladně ohodnotil výsledky přijímacího řízení a testování dětí, dále ocenil smysluplné 

využívání tabletů ve výuce. 

5) Členové školské rady jednomyslně schválili Výroční zprávu za období 2018/2019 v předloženém znění. 

 

 

v Jičíně 23. září 2019  

   

Předseda Školské rady doc. Mgr. T. Kozel, Ph.D.   zapsala Mgr. Ivana Čepková 


