
 

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

Zasedání školské rady č. 1/2019 
konané dne 3. 9. 2019 

 
Přítomni 

 

Pavel Pokorný 

Ing. Michal Král 

Ing. Marek Bárta, Ph.D. 

Ing. Aleš Trnka 

Mgr. Hana Seibertová 

Mgr. Marie Šupalová 

Mgr. Lenka Skýbová (host) 

 

 

 
Program jednání: 

1. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2018/2019 

2. Schválení školního řádu 2019/2020 
3. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání 

 
 

Ad1)  
k obsahu Výroční zprávy byly ze strany členů školské rady vzneseny požadavky na objasnění, ze strany 

p. ředitelky byly podány tyto dopřesňující informace:  

1) text výroční zprávy: „digitální gramotnost, která byla při dotazníkovém šetření MŠMT označena 
v mateřské škole a školní družině za nejslabší oblast vzdělávání“;  
Informace p. ředitelky: stanovisko MŠMT souvisí s nedostatečným hardwarovým vybavením. Řešením 
je odpovídající volba šablon, při závěrečném dotazníkovém šetření MŠMT v roce 2021 se bude hodnotit 

posun oproti stávajícímu stavu.  

 
2)        text výroční zprávy: „Matematický Klokan – školního kola se zúčastnili všichni žáci školy, nikomu 
se nepodařilo postoupit do dalších kol“ 
Informace p. ředitelky: tato informace nevypovídá objektivně o nedostatečné úrovni výuky matematiky, 

jednalo se spíše o subjektivní přístup žáků k vyhodnocování výsledků). 
 

3)        text výroční zprávy: Aktivita CLIL -  „ve školním roce 2018/2019 probíhaly závěrečné aktivity 
projektu. Na podzim se vyučující zúčastnili seminářů konaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků V rámci zavádění kolegiální podpory byla využívána aktivita CLIL, ve které si učitelky nejprve 
posilovaly své jazykové dovednosti a následně pak společně plánovaly výuku s využitím metody CLIL ve 
výuce. Konkrétně se jednalo o výuku přírodovědy, vlastivědy, informatiky a matematiky vedenou v 



anglickém jazyce. Projekt byl ukončen 31. března 2019 odevzdáním závěrečné zprávy o realizaci 
projektu“.  
Informace p. ředitelky: Projekt byl sice ukončen, nicméně vzdělávání pedagogických pracovníků v 
anglickém jazyce je prioritou s cílem budoucího možného využití anglického jazyka ve výuce uvedených 

předmětů. 
 

Členové školské rady vysvětlení vyhodnotili jako dostatečné, nebyly vzneseny další dotazy, výroční 

zpráva byla všemi členy školské rady schválena. 
 

Ad2) a Ad3) 
Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků pro školní rok 2019/2020 byly projednány, 

oba dokumenty byly jednomyslně schváleny. 
 

  

 
 

Ve Vřesině dne: 3. 9. 2019 
Zapsal: Ing. Trnka, předseda školské rady 

 

 
 


