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Školská rada - zápis z jednání
01. 09. 2022, 16.00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Tomáš Dudík, Pavel Smištík
Hosté: Ivana Šmídová

1. Zahájení zasedání a představení členů rady

2. Volba předsedy školské rady. Zvolena Kateřina Ševčíková jednomyslně.

3. Volba zapisovatele. Zvolena Simona Floriánová jednomyslně.

4. Ředitelka školy navrhla projednání změn ve školním řádu. Změny byly schváleny.

Změny:

 Časový rozpis provozu školy:
Dopolední  vyučování  začíná  v 7:55 hodin.  Vstup  žáků  do  vestibulu  školy  je  povolen
od 7:15 hod., do šaten od 7:30 hod. do 7:55 hod., mimo žáků, kteří se účastní provozu
ranní družiny.

 V době  vyučování  mají  žáci  vypnuté  mobilní  telefony  a  veškerá  elektronická
zařízení. Žákům je zakázáno pořizovat zvukové a obrazové záznamy jiných osob
bez jejich výslovného souhlasu.

 Zákonní zástupci  žáků 1. – 9. ročníku jsou o prospěchu a chování informováni
prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Edookit) na www.zsorechov.cz.

 Uvolnění  z  jedné  vyučovací  hodiny  v odůvodněných  případech  poskytuje
příslušný vyučující. Uvolnění na jeden až dva dny povoluje třídní učitel, na více
dnů ředitelka školy, popř. zástupkyně školy. 

 Písemnou  žádost  o toto  uvolnění  musí  zákonný  zástupce  žáka  předložit
prostřednictvím  třídního  učitele  vedení  školy  s dostatečným  předstihem,  aby
bylo možno žádost posoudit.

 Při absenci 120 zameškaných hodin, napíše třídní učitel zákonným zástupcům do
Edookitu upozornění, při absenci 150 zameškaných hodin může škola požadovat
lékařské potvrzení nebo jiný doklad o příčině žákovy nepřítomnosti ve škole.



5. Výhled a činnost školy ve školním roce 2022/23, organizační záležitosti a diskuze.

o Ředitelka školy Mgr. Ivana Šmídová seznámila přítomné se situací v ZŠ a MŠ Ořechov.

http://www.zsorechov.cz/


o Do  školy  dochází  590  dětí,  do  MŠ  105,  škola  má  k 1.9.  2022  54  pedagogických

pracovníků.

o Informace  o  navýšení  pedagogických  pracovníků  v souvislosti  s jazykovým

vzděláváním žáků.

o Do MŠ bylo pro šk. rok 2022/23 přijato 46 dětí, byly otevřeny dvě přípravné třídy (28

dětí), přípravné třídy budou zaměřeny na logopedii.

o Došlo  k poklesu  počtu  ukrajinských  dětí  ve  škole  z důvodu  návratu  domů.  Škola

Ořechov byla zařazena mezi školy s jazykovou přípravou.

o Byla provedena změna učebního plánu školy. Byly navýšeny hodiny informatiky pro

žáky od 3. do 9. třídy.

o Změna preventivní strategie školy v oblasti užívání omamných a návykových látek ve

škole a na školních akcích – viz školní řád.

o Ředitelka školy informovala ŠR o finanční situaci školy, požádala zřizovatele školy o

navýšení financí na energie, bylo jí vyhověno.

o Škola hledá školního nebo klinického psychologa na 0,5 úvazku.

o Od 1. 9. budou navýšeny ceny obědů pro žáky, zaměstnance a externí strávníky.

o Z plánu školy v roce 2022/23: Zachování projektů ovoce a mléko do škol.  Nabídka

kroužků pro žáky bude kompletní do 19.9.2022.

6. Datum a místo příštího jednání:

Říjen 2022 (pozvánku obdrží členové ŠR elektronickou poštou) – zodpovídá předseda

7.  Prezenční listina

Zapsala: Simona Floriánová
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