
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 

5. června 2019 

I. Zahájení 

Předsedkyně ŠR svolala zasedání na den 5. června 2019 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:  Pavel Král 

Omluveni:  --- 

Hosté:  Ivana Severová 

III. Program jednání 

1. Informace o zápisu do budoucích prvních tříd 

2. Zhodnocení stávajícího školního roku 

3. Informace o plánovaných činnostech školy o prázdninách a v příštím 

školním roce 

4. Různé 

IV. Otevřené body 

1) Budou otevřeny 3 první třídy, předběžně cca 60 žáků, 8 dětí s odkladem 

školní docházky. Projektu „Než zazvoní“ se zúčastnila naprostá většina 

budoucích žáků s rodiči. 

V šestých ročnících budou v příštím školním roce otevřeny 4 třídy 

s celkem cca 102 žáky. 

 

2) V rámci projektu čtenářské školy byla realizována řada vzdělávacích akcí 

pro učitele, dále se rozvíjela vzájemná spolupráce pedagogických 

pracovníků.  

Standardně proběhly všechny plánované sportovní, kulturní, a vzdělávací 

akce, velký důraz byl kladen na preventivní aktivity (komunikace, 

kyberšikana, návykové látky, zdravotní rizika).   

 

3) Plánované činnosti 

 

a) Škola získala dotaci z Výzvy OPVV, tzv. Šablony II v požadované výši 

2.148.586 Kč.  

Dotace je průběžně čerpána na jednotlivé aktivity definované šablonami. 

Z dotace jsou financovány některé školní projekty, další vzdělávání pdg. 



pracovníků, některé formy zájmové činnosti žáků a doučování žáků 

s doporučenou podporou. Další činnosti jsou plánovány i pro příští 

školní rok tak, aby přidělená dotace byla efektivně využita. 

 

b) Je plánována další údržba a modernizace učeben a kabinetů novým 

nábytkem a zařízením, modernizace osvětlení v některých částech školy 

a úprava vstupních prostor. 

 

4) Různé 

a) - - -  

 

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 

1) Příští jednání školské rady proběhne v termínu první středu v říjnu 2019 

 

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: 5. června 2019 

 

Schválila: Mgr. Veronika Pilařová Hadravová Dne: 5. června 2019 


