
 

 Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Vřesina, okres Ostrava- město, příspěvková organizace, 
Osvobození 514, 742 85 Vřesina 
 
 

Zasedání školské rady č. 1/2016 
Konané dne 29. 8. 2016 

 
Přítomni 
 
Pavel Pokorný 

Mgr. Petr Návrat 

Ing. Eva Májková 

Ing. Aleš Trnka 

Mgr. Petra Hrušková 

Mgr. Marie Šupalová 

Mgr. Lenka Skýbová (host) 

 

 

 

Program jednání: 

 
Program jednání: 

1. Úvod 
2. Vyjádření k návrhu školního vzdělávacího programu  
3. Schválení výroční zprávy školy o činnosti školy za školní rok 2015/2016 
4. Schválení školního řádu 2016/2017 
5. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 
6. Diskuze 

 

 
Ad 1)  
Schůzi zahájil předseda školské rady Ing. Trnka, který přivítal členy školské rady a hosta – p. ředitelku 
ZŠ a MŠ Vřesina, p.o. – p. Mgr. Skýbovou. Paní ředitelka v úvodu shrnula činnost školy za druhé 
pololetí školního roku 2015/2016.   
 
Ad 2)  
Školská rada se seznámila s návrhem školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 
Členové školské rady pozitivně hodnotí zaměření školy, zejména pak efektivní metody výuky, posílení 
výuky anglického jazyka, kreativní přístup k řešení problémů. K návrhu školního vzdělávacího 
programu není připomínek. 
 
Ad 3)  
Výroční zpráva školy za školní rok 2015/2016 byla ze strany p. ředitelky Mgr. Skýbové předložena 
spolu se školním řádem 2016/2017 a pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání ke schválení školské 
radě dne 15. 8. 2015. Na jednání školské rady byly tyto dokumenty prezentovány, konzultovány a 



všemi členy školské rady jednomyslně schváleny. V této souvislosti členové školské rady ocenili aktivní 
zapojení do projektů, vzdělávání učitelského sboru v oblasti anglického jazyka s cílem zavést do 
budoucna do výuky 4. a 5. ročníků metodu CLIL (Content and language integrated learning), tedy 
integrovat výuku anglického jazyka do ostatních předmětů, o technickém zajištění chodu školy. 
Výroční zpráva byla všemi přítomnými schválena. 
 
Ad 4)  
Členové školské rady se seznámili se školním řádem 2016/2017, zejména pak změnou pojmů oproti 
předchozímu znění. Školní řád byl všemi přítomnými schválen. 
 
Ad 5) 
Členové školské rady se seznámili s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání, v této souvislosti 
ocenili kreativní přístup vyučujících, kdy výsledná známka je stanovena na základě dostatečného 
množství různých podkladů. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání byla všemi přítomnými 
schválena. 
 
Ad 6) 
V diskusi byli členové školské rady informováni o praktickém využití schránky důvěry, o prevenci před 
kriminalitou, o připravované úpravě příjezdu ke škole, o možnostech dovybavení školy a školky jak 
z vlastních prostředků, z prostředků zřizovatele, z projektů. 
 
  
Ve Vřesině dne: 29. 8. 2016 
Zapsal: Ing. Trnka, předseda školské rady 
 
 


