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Schůze školské rady 21. 9. 2022 
 

 

1. Školská rada schvaluje: 
-výroční zprávu za školní rok 2021/2022 vč. příloh 
-úpravy školního řádu 

škála hodnocení v Bakalářích – hodnota známek 5, 7, 10 
vložení III. Ochrana zdraví a bezpečnost při práci: 
 

 Ve všech budovách a prostorách školy (dvory, pozemky) platí přísný zákaz požívání alkoholu, včetně 
všech druhů nealkoholického piva, omamných látek a kouření, včetně elektronických cigaret. 
V případě podezření se postupuje podle směrnic Školní preventivní strategie (test na přítomnost 
látky, informace zákonným zástupcům). 
Schváleno mimořádnou pedagogickou radou dne 19. 9. 2022 
 

-revizi ŠVP. Zrušen předmět TP a výstupy převedeny do VV.  
 

Přítomno šest členů ŠR z devíti. Všichni přítomní hlasovali pro schválení předložených dokumentů.  
 
Výroční zpráva obsahuje: 
-všechny součásti dané školským zákonem 
-hodnocení činnosti školy  
-výsledky výchovy a vzdělávání  
-výsledky soutěží, olympiád 
-přehled akcí pořádaných školou pro žáky 
-přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
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 2. pololetí školního roku 2021/2022 
-plán doučování a dalších podpor  
-hodnocení „Letní školy s Kolumbem“ 
-orientace školy v dalším období, výhled na školní rok 2022/2023 
-účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s ukončenými, probíhajícími a připravovanými projekty 
-opravy, rekonstrukce, modernizace provedené a plánované  
-zápis do prvních tříd, přestupy do 6. tříd a do MŠ 
-péče o žáky, žákovský parlament, kroužky, jazykové kurzy a nepovinný předmět jazyk německý 
-komunikace s rodiči 
-personální stránka, zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků   
 
3. Diskuze:  
MUDr. Pavel Turek: dotaz na personální zajištění výuky, odchody, příchody. ŘŠ: odchody na MD (4 
učitelky), ale i přirozená potřeba změny školy (4 učitelky). Stav likvidace Sberbank. ŘŠ: podpora města 
Znojma, půjčka až do vyřešení návratu vkladů, poděkování představitelům města. Ceny energií a 
zabezpečení chodu školy. Odpovídá MUDr. Pavel Jajtner: Znojmo má pro příspěvkové organizace zajištěny 
ceny do konce roku 2022. Pak se uvidí – nová soutěž nebo výpomoc státu. Uvidíme, jaký bude vývoj situace 
na Ukrajině a s energiemi vůbec.  



MUDr. Pavel Jajtner informuje o záměru města vybudovat fotovoltaické elektrárny na střechách vhodných 
školních budov. ŘŠ: souhlasí, vyjadřuje ochotu spolupracovat. Ale končit s plynem nebudeme, i proto, že 
kotelny v obou budovách jsou relativně nové. 
P. Ragabová vyjádřila obavy z uzavření škol nebo omezení provozu kvůli drahým energiím. MUDr. Jajtner a 
ŘŠ se domnívají, že to nebude nutné. 
MUDr. Turek si nechal objasnit situaci s asistenty pedagoga. Od října bude 14 AP v ZŠ a 3 v MŠ. 
 
Zapsal: Pavel Trulík, 22. 9. 2022 
 
 


