
Zápis ze zasedání školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Miroslav,
okres Znojmo, příspěvková organizace

Datum: 22.12.2022
Čas zahájení: 15.00 hodin
Čas ukončení:16.00 hodin
Čas přerušení:--
Místo konání: Budova ZŠ Miroslav, sborovna 2. stupně ZŠ

Přítomni: členové školské rady (Prezenční listina - viz Příloha č. 1)
∙ za zřizovatele:

Roman Volf, Mgr. Kamil Kopeček
∙ za zákonné zástupce žáků:

David Prokeš
∙ za pedagogické pracovníky:

Mgr. Jana Benešová, Mgr. Andrea Bartuňková, Mgr. Jana Pavlů

Omluveni: Ing. Martin Plechatý, Andrea Novotná, Roman Dvořák

Program:

1. Zahájení a přivítání – p. Roman Volf.

2. Schválení výroční zprávy za školní rok 2020/21.

3. Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/22.

4. Schválení školního řádu platného od 25.8.2022.

5. Vyjádření ke školnímu vzdělávacímu plánu platnému od 1.9.2022.

6. Diskuze.

7. Závěr

K bodu programu 1 - Zahájení a přivítání

Zasedání zahájil předseda školské rady p. Roman Volf. Přivítal všechny přítomné členy
školské rady /dále jen ŠR/, seznámil je s průběhem zasedání a omluvil nepřítomné členy ŠR.



Seznámil členy ŠR s programem, kterým se bude zasedání ŠR řídit.
Zapisovatelkou byla určena Mgr. Jana Pavlů, ověřovatelkou zápisu byla pověřena Mgr. Jana
Benešová.

Usnesení ŠR 1: ŠR schvaluje navržený program zasedání, určuje zapisovatelkou
Mgr. Janu Pavlů, ověřovatelkou zápisu Mgr. Janu Benešovou.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 2 – Schválení výroční zprávy za školní rok 2020/21

Usnesení ŠR 2: Školská rada bere na vědomí a schvaluje výroční zprávu za  školní
rok 2020/21.

Hlasování: pro 6,  proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 3 – Schválení výroční zprávy za školní rok 2021/22

Usnesení ŠR 3: Školská rada bere na vědomí a schvaluje výroční zprávu za školní
rok 2021/22.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 4 – Schválení školního řádu platného od 25. 8. 2022

Předseda ŠR, ještě před hlasováním o schválení školního řádu, předal slovo členkám
pedagogického sboru, aby se vyjádřily k tomu, co vedlo vedení školy k uvedeným změnám.
Slova se ujala Mgr. Andrea Bartuňková, jako metodik prevence na 2 stupni školy, a vysvětlila
všem zúčastněným, proč bylo nutné stávající školní řád doplnit. Mgr. Kamil Kopeček se
zajímal o to, jestli máme ve školním řádu zapracováno, jak a kdy mohou žáci manipulovat v
budově školy se svými mobily. Mgr. Andrea Bartuňková mu oponovala, že tuto problematiku
nemusíme v naší škole řešit, jelikož žáci své mobilní přístroje používají přímo při výuce k
vyhledávání informací a o přestávkách se raději procházejí po chodbách a nebo diskutují v
nově určených prostorách školy s křesílky. Kázeňské problémy s mobilními přístroji se v
současné době ve škole nevyskytují, žáci je využívají dle stanovených pravidel, a proto není
potřeba zavádět  zákaz jejich používání ve škole přímo do školního řádu. Následně proběhlo
schvalování školního řádu.

Usnesení ŠR 4: ŠR bere na vědomí a schvaluje školní řád platný od 25. 8. 2022.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.



K bodu programu 5- Vyjádření ke školnímu vzdělávacímu plánu platnému od 1.9.2022

Usnesení ŠR 5: ŠR bere na vědomí ŠVP PTř od 1.9.2021.

ŠR bere na vědomí ŠVP ZV s MDU od 1.9.2022.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 6 – Diskuze

Diskuzi zahájil pan David Prokeš svým dotazem na sběr starého papíru, protože se
zúčastnilo velmi malé množství žáků a byl by rád, kdyby se žáci více zapojovali do těchto
environmentálních aktivit, které škole přinášejí i nemalé finanční částky na následný nákup
odměn pro žáky za účast na akcích, soutěžích a olympiádách, kde prezentují žáci nejen sebe,
ale i celou školu. Byl velmi kladně hodnocen i výběr nového sběrného místa před kulturním
domem. Dále pan Prokeš navrhoval vrátit soutěžní formu sběru starého papíru a vymyslet
nějakou motivační hru, aby se zapojili do sběru nejen jednotlivci, ale třeba i celé třídy.
Každý z členů ŠR by měl do příštího zasedání, které by mělo proběhnout dne 8. února 2023
od 16:00h /termín bude možná ještě upřesněn/, popřemýšlet nad možnými motivačními
formami soutěže. Pan Mgr. Kamil Kopeček byl pověřen jednáním nad odměnami pro
výherce soutěže na Radě města Miroslavi, jíž je členem. Případní výherci soutěže by mohli
být vylosováni na celorepublikové akci “Ukliďme Česko”, která by se uskutečnila ve městě
Miroslav i se slavnostním vyhodnocením nejlepších sběračů a ochránců přírody.

Usnesení ŠR 6: ŠR navrhuje vytvořit soutěžní formu sběru starého papíru a
stanovit její přesná pravidla na příštím zasedání ŠR, které
proběhne dne 8. února 2023.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 7 – Závěr

Předseda ŠR pan Roman Volf ukončil zasedání ŚR v 16:00h poděkováním za účast a
přáním všeho nejlepšího do nového roku 2023 .

Zapisovatel: Mgr. Jana Pavlů

Ověřovatel zápisu: Mgr. Jana Benešová


