
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 
5. prosince 2007 

I.  Zahájení 
Předseda ŠR Mgr. Jan Vopat svolal pravidelnou schůzi školské rady  
na 5. prosince 2007 v 16:00 v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. 

II.  Prezence 
Přítomni:  Vopat Jan, Froňková Ivana, Kříž Jan, Harsová Sylva,  
Nepřítomni:  Adamíček Rudolf, Koželuhová Věra 
Omluveni:  ---  
Hosté:  Carda Dalibor 

III.  Program jednání 
1. Zahájení 
2. Rezignace pana Adamčíka a paní Koželuhové 
3. Příprava doplňovací volby  
4. Výroční zpráva za rok 2006-2007 
5. Autoevaluace školy  
6. ŠVP 
7. Ostatní 

 
Program byl schválen v navrženém znění. 

IV.  Otevřené body 
1.  –– 

 
2. p. Adamíček odstupuje z funkce z důvodu přeřazení syna na ZŠ TGM 

pí. Koželuhová odstupuje z funkce z důvodu reorganizace MÚ 
Za pí. Koželuhovou bude do funkce za zřizovatele jmenována vedoucí 
odboru školství pí Šalamounová. 

3. Z řad rodičů kandidují tři zájemci: J. Tůma, P. Janíček, M. Augustinová 
Volba proběhne ve středu 9. ledna 2008 v době od 7:30 do 18:00 
v kanceláří zástupce ředitele. 
Informace bude v předstihu zveřejněna na školním webu a v žákovských 
knížkách. 
 

4. Informace ředitele školy o Výroční zprávě za uplynulé období. 
Zpráva byla zpracována na základě platné legislativy a podle doporučení 
ČŠI. Byla podána informace o průběhu hospodaření, o provedených 
rekonstrukcích a plánovaných akcích na příští období.  
Bude k dispozici u ředitele školy a po schválení ŠR zveřejněna na školním 
webu. 
 



5. Informace ředitele školy o zpracování autoevaluační zprávy za uplynulé 
období. 
 

6. Školní vzdělávací program byl zpracován k začátku školního roku 
2007-2008 a naše škola podle něj podle platné legislativy začala pracovat 
v 1. a 6. ročnících. 
Současný ŠVP budou učitelé ověřovat a rozpracovávat pro příští školní 
roky. 
 

7. Ostatní: 
-  

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 
1. Příští řádné jednání školské rady proběhne v termínu: červen 2008 

 
2. Pozvánka a program jednání bude rozeslán e-mailem a zveřejněn 

internetových stránkách školy v sekci Školská rada. 

  
 

Zápis vytvořil:  Mgr. Jan Kříž Dne: 5. prosince 2007 

Zápis schválil:  Mgr. Jan Vopat Dne: 5. prosince 2007 

 


