
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20  

ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY dne 24. 5. 2022 

Místo konání: ředitelna ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 

Přítomni: Mgr. Marta Muchová – za zřizovatele, Josef Komínek - za zřizovatele, Radka Jelínková –     

za rodiče, Mgr. Věra Dvořáková – za učitele, Mgr. Libuše Dufková – za učitele,                                                   

omluveni: Bc. Jiří Kratochvíl – za rodiče, hosté – Mgr. Eva Bednářová – ředitelka školy 

Program:  

1. Školská rada byla seznámena s celkovou situací ve škole po distanční výuce v 1. pololetí šk. roku.  

2. Školská rada byla seznámena s uspokojivými výsledky hloubkové školní inspekce, konané v 

listopadu 2021. 

3. Školská rada byla seznámena se začleňováním ukrajinských žáků do výuky v jednotlivých třídách, 

s hodinami ČJ pro tyto žáky na ZŠ Školní, s inspekcí ČŠI v naší škole ve dnech 24. a 26. 5. 2022. 

4. Seznámení s vybudováním relaxačních koutků na 1. a 2. stupni ZŠ s novým nábytkem, s účastí žáků 

2. stupně na výtvarné výzdobě těchto koutků.  

5. Školská rada byla seznámena s akcemi realizace projektu vybudování nových šaten během hlavních 

prázdnin a opravou fasády školy.  

6. Seznámení s organizací chodu školy – školní jídelna – výběr ze dvou jídel,  

     - třídy – preventivní programy ve třídách 5. – 8. třída – SVP – zlepšení vztahů žáků ve třídách,  

     - řešení kázeňských problémů – pohovory se žáky, rodiči, se SVP a OSPODEM.  

7. Školská rada byla seznámena s výsledky přijímacího řízení žáků na střední školy a s výsledky zápisu 

dětí do 1. tříd ze dne 22. 4. 2022, s možností zápisu ukrajinských dětí do 1. tříd dne 24. 6. 2022.  

8. Seznámení se vzdělávacími programy tříd, exkurzemi, semináři, školními výlety, sportovními 

soutěžemi, pořádáním Olympiády ZŠ ve Velkém Meziříčí dne 7. 6. 2022. 

9. Školská rada byla seznámena s plánovanými úpravami ŠVP, přidáním digitálních kompetencí do 

ŠVP. 

10. Poděkování p. ředitelce Mgr. Evě Bednářové a p. Komínkovi za soustavnou a obětavou práci pro 

naši školu. 

Zapsala: Mgr. Libuše Dufková 

 


