
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 16. 10. 2013  

Přítomní členové: Jan Beneš, Monika Přibíková, Jana Vrbová 

Pozvaný host: paní ředitelka Miluše Staňková 

Program: 

1. Zahájení v 17 hodin 

Předsedkyně ŠR Jana Vrbová přivítala členy školské rady a paní ředitelku a seznámila je s programem 

zasedání.  

2. Schválení ŠVP. 

Paní ředitelka seznámila členy školské rady s novým „školním vzdělávacím programem“. Hlavní změna je 

ve výuce matematiky – obnovení výuky desetinných čísel a zlomků na prvním stupni. Další změnou je 

začlenění dopravní výchovy do osnov jednotlivých předmětů a výchovy finanční gramotnosti. (S výukou 

finanční gramotnosti škole pomáhá i paní Anna Dvořáková.) 

Školská rada jednomyslně schválila nový ŠVP. 

3. Různé. 

 Do školy přibyly tři nové děti do různých tříd 

 Zvýšený zájem žáků – do první třídy se hlásí cca 3x více dětí než je škola schopná přijmout. 

Školská rada se pokusí najít možnosti navýšení kapacity školy a své návrhy přednese na svém 

příštím zasedání. 

 Oprava technických zařízení školy po úderu blesku. Byla zasažena většina elektrických zařízení, 

jako jsou telefony, tiskárna, počítače apod. Škoda je cca 70 000 Kč, paní ředitelka jedná 

s pojišťovnou o vyplacení pojistky. Při opravách telefonů byl také zjištěn problém s telefonní 

ústřednou. Podle mínění opravujícího technika byly některé telefony ve škole odposlouchávány. 

Školská rada doporučuje paní ředitelce podat trestní oznámení na neznámého pachatele. 

 Je nutné opravit některé prolézačky na dětském hřišti. Revize musí provést akreditovaná firma, 

paní ředitelka informuje paní Sovovou na obecním úřadě, aby revize objednala. 

 Ve škole proběhl opět sběr papíru, plastových víček a hliníku. Část výtěžku bude věnován na 

Adoptovanou holčičku Grace a část na školní pomůcky. 

 Letos jsme se stali partnerskou školou nakladatelství FRAUS. Používáme jejich učebnice pro 

výuku českého jazyka, matematiky a prvouky. Ke klasickým učebnicím postupně pořizujeme i 

učebnice interaktivní. Specifická je zejména výuka matematiky – podle profesora Hejného. 

 

4. Závěr 

Zasedání bylo ukončeno v 18 hod.  

 

V Senohrabech dne 16. 10. 2013      Zapsala Jana Vrbová 


