
 

 

Základní škola Za Nádražím 
Český Krumlov,  381 01  

 

IČO  00 58 36 85,  IZO  0 00 58 36 85  č. účtu :  503202-544 / 0600 
tel., fax : 380 711 296   e-mail : zsnadrazi@zsnadrazi.cz 

www : http://www.zsnadrazi.cz 
 

 
 
 
V Českém Krumlově dne 30. 10. 2006 
 
 
 
Program jednání školské rady  
 

1. Přechod na nového poskytovatele internetu a s tím spojené změny. 
Ředitel školy informoval členy školské rady o změně připojení školy k internetové síti. Hlavním důvodem 
změny je zařazení školy do celkového systému připojení městem zřizovaných organizací k nově 
nainstalovanému internetovému deštníku budovaného firmou Transoft pro Město Český Krumlov. Do 
této sítě budou zapojeny všechny základní školy. 
Změna webové adresy  a adres e-mailů pro školu. Ze stávajících adres se vypustí jméno ipex, jinak 
adresy zůstávají stejné. 

2. Stav tvorby nových vzdělávacích programů. 
Ředitel seznámil se stavem tvorby ŠVP. Škola pracuje v kolektivu několika základních škol z okresu, 
které pod vedením Jiřiny Stang a Šárky Mikové vytvářejí podklady pro tvorbu ŠVP společně. Vedení 
školy se rozhodlo zakoupit software pro tvorbu vzdělávacího programu, který by měl zjednodušit 
závěrečné práce na programu a hlavně jeho dodatečné úpravy při korekcích, které jistě přijdou během 
aplikace do praxe.  

3. Schválení výroční zprávy školy. 
Ředitel provedl shrnutí všech podkladů z výroční zprávy. 
Za neúspěch považuje ředitel, že se nepodařilo sehnat náhradu za školní psycholožku, která odešla na 
mateřskou dovolenou. Několik adeptek nebylo akceptováno IPPP Praha pro nedostatečné vzdělání, 
celý projekt je placen z evropských fondů a zde je je nutno dodržovat přesná pravidla. 

4. Změny ve školním řádu a jeho aplikace do praxe. 
V tomto školním roce nebyly provedeny žádné úpravy školního řádu a pravidel pro klasifikaci. Pouze se 
snažíme si ověřit nově sestavená pravidla v praxi. 

5. Projednat návrh rozpočtu na nový kalendářní rok 
a. Rozpočet samotný 

Rozpočet je sestaven podle návrhů ředitele školy a projednán s odborem školství. Tento návrh 
musí být schválen zastupitelstvem města. 

b. Krizová místa školy, návrhy na řešení. 
Ředitel upozornil na několik krizových míst v provozu školy, které jsou nutné v budoucnu řešit a 
na které se budeme v získávání prostředků na opravy a údržbu zaměřovat. ( Osvětlení, lina, 
lavice, boilery na TÚV, výměna oken, atd.) 

c. Co je připraveno k řešení 
Pokud bude schválen rozpočet v plném rozsahu bude v následujícím roce provedena 
rekonstrukce učebny chemie, opraveny lina v místnostech s velkými vadami a proveden nátěr 
oken v pavilonu U6. 

6. Různé. 
 
 
 
Zapsal Mgr. Dalibor Carda 


