
Zápis z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Znojmo, Pražská 98 
 

Schůze školské rady 16. 3. 2022 
 

 
1. Školská rada schvaluje: 
-úpravu školního řádu. Vložení této formulace: 
 
„Žáci nevyjadřují ve škole či při školních akcích probíhajících mimo budovu školy žádné společensky nevhodné intimní 
projevy“. 
 
Přítomno pět členů ŠR z devíti. Všichni přítomní hlasovali pro schválení předložené úpravy školního řádu. Tato úprava 
ještě podléhá schválení v pedagogické radě, která se koná 7. 4. 2022. Poté vstoupí úprava ŠŘ v platnost.  
 
2. Školská rada byla seznámena s informační zprávou o činnosti školy za období od posledního zasedání školské rady.  
 
Zpráva obsahovala následující body (zprávu připravil ředitel školy): 
 
-výsledky výchovně vzdělávacího procesu, počty dětí a žáků, počty tříd, personální zabezpečení chodu školy, hodnocení 
1. pololetí školního roku 2021/2022 
-průběh doučování a dalších podpor na základě analýzy výsledků distanční výuky 
-dopady „covidového období“ 
-orientace školy v období 2. pololetí školního roku  
-nově vypracovaná koncepce rozvoje školy 
-účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s ukončenými, probíhajícími a připravovanými projekty 
-opravy, rekonstrukce, modernizace provedené a plánované  
-hospodaření školy 
-další vzdělávání pedagogických pracovníků 
-soutěže a olympiády 
-zápis do prvních tříd a do MŠ, přestupy do 6. tříd  
-péče o žáky, žákovský parlament, kroužky, jazykové kurzy a nepovinný předmět jazyk německý 
-komunikace s rodiči 
-personální stránka, zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků   
 
4. Diskuze:  
-MUDr. Turek – dotaz na využití 2. patra budovy na Slovenské. Odpověď: připravuje se možnost pronájmu pro 
alternativní způsob vzdělávání (např. Waldorfskou školu). Současně se reálně připravuje rozšíření MŠ v přízemí budovy 
-MUDr. Turek – 6. třídy, oddělení ŠD, obsazení odborných učeben kmenovou třídou. Odpověď: Budou  čtyři šesté třídy 
navazující na současné páté třídy doplněné ca. dvaceti žáky z okolních neúplných základních škol. Počet oddělení ŠD = 
8, aktuálně odpovídá zájmu ze strany rodin. Uvažujeme o obsazení učebny výtvarné výchovy kmenovou třídou. Učebny 
Př, Inf a Fy/Ch nikoliv 
-Mgr. Sovjáková – dotaz na možnost uložení elektro-koloběžek. Odpověď: projedná se se školníkem 
-MUDr. Turek – zda budou probíhat projektové dny. Odpověď: jen v rámci projektu Šablony III (týká se jedné třídy a 
MŠ). Jinak jen ojediněle, nikoliv celoškolsky (např. Ukliďme Česko) 
-Ragabová oceňuje nově zřízené parkoviště u školy, které slouží i jako prostor pro dopravu žáků do školy a i pro jejich 
vyzvedávání. Škola i rodičovská veřejnost vnímají výrazný přínos tohoto parkoviště pro klidný a bezpečný provoz v okolí 
školy 
-ŘŠ poděkoval všem za účast na jednání 
 
 
Zapsal: Pavel Trulík, 17. 3. 2022 
 
 


