
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 

3. října 2018 

I. Zahájení 

Předsedkyně ŠR svolala zasedání na den 3. října 2018 v 17:00 

v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. 

II. Prezence 

Přítomni:  Romana Šolcová, Veronika Pilařová Hadravová, 

Sylva Harsová, Jan Kříž, Bohumil Florián 

Nepřítomni:  --- 

Omluveni:  Pavel Král 

Hosté:  Ivana Severová 

III. Program jednání 

1. Informace o změnách od posledního zasedání ŠR 

2. Schválení Výroční zprávy za šk. rok 2017-2018 

3. Informace o plánovaných činnostech školy v r. 2018/2019 

4. Různé 

IV. Otevřené body 

1) Změny 

Vedení školy – ŘŠ pověřena Mgr. Ivana Severová  

   – ZŘŠ pověřena Mgr. Dana Hoššová 

 

2) Výroční zpráva za šk. rok 2017/2018 byla schválena bez připomínek. 

 

3) Plánované činnosti 

 

a) Žádost o poskytnutí dotace z Výzvy OPVV, tzv. Šablony II byla podána 

v červnu 2018. Aktuálně je schválena dotace ve výši 2.148.586 Kč.  

K dnešnímu datu zatím nebyl vydán Právní akt rozhodnutí, finance by 

podle informací MŠMT měly být k dispozici během října 2018. 

Z dotace budou financovány některé školní projekty, další vzdělávání 

pdg. pracovníků, některé formy zájmové činnosti žáků a doučování žáků 

s doporučenou podporou. 

b) Škola je zapojena do projektu „Pomáháme školám k úspěchu“. Jako 

čtenářská škola jsme takto získali velké množství knih pro žáky, 

možnosti bezplatného dalšího vzdělávání pedagogů, možnosti kontaktů 

s dalšími čtenářskými školami. 



c) Vytvoření podmínek pro další vzdělávání asistentů pedagoga a nových 

pedagogických pracovníků. Uvádění nových pdg. pracovníků do 

problematiky provozu školy. 

d) Je plánováno rozšíření podpory výchovného poradenství pro rodiče 

a žáky změnou počtu výchovných poradců na dva. V současné době 

probíhá funkční studium 1 pdg. prac. 

e) Je plánována další modernizace učeben a kabinetů novým nábytkem 

a zařízením. 

f) Velký důraz klademe na širokou nabídku sportovních aktivit a další 

mimoškolní zájmové činnosti. 

g) Škola se snaží vytvářet podmínky pro maximální zapojení žáků do 

sportovních, jazykových, matematických, uměleckých a dalších soutěží. 

 

4) Různé 

a) Přijímání žáků do školní družiny proběhlo bez problémů. Kapacita ŠD je 

zcela naplněna. 

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 

1) Příští jednání školské rady proběhne v termínu Vánočních oslav 

 

2) Předběžný program: 

– bude upřesněn 

 

3) Pozvánka s programem jednání bude rozeslána e-mailem a zveřejněna na 

internetových stránkách školy v sekci Školská rada, příp. osobně. 

 

Zapsal:  Mgr. Jan Kříž    Dne: 3. října 2018 

 

Schválila: Mgr. Veronika Hadravová   Dne: 3. října 2018 


