
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 

2. října 2019 

I. Zahájení 

Předsedkyně ŠR svolala zasedání na den 2. října 2019 v 17:00 

v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. 

II. Prezence 

Přítomni:  Romana Šolcová, Veronika Pilařová Hadravová, 

Sylva Harsová, Jan Kříž, Pavel Král 

Nepřítomni:  Mgr. Roman Kneifl 

Omluveni:  --- 

Hosté:  Ivana Severová 

III. Program jednání 

1. Rezignace člena ŠR Bohumila Floriána 

2. Výroční zpráva za š. r. 2018–2019 

3. Informace o plánovaných činnostech školy 

IV. Otevřené body 

1) Bohumil Florián rezignoval na svou funkci ve školské radě a jako nový člen 

ŠR za zřizovatele byl jmenován Mgr. Roman Kneifl. 

 

2) Školská rada dostala k prostudování znění Výroční zprávy za školní rok 

2018–2019 a schválila ji bez připomínek.   

 

3) Plánované činnosti 

 

a) V rámci Výzvy OPVV, tzv. Šablony II pokračují plánované aktivity. 

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

pracovníků, některé formy zájmové činnosti žáků a doučování žáků 

s doporučenou podporou. 

b) Škola se v listopadu aktivně zúčastní Festivalu pedagogické inspirace. 

Bude realizováno 7 dílen našimi pedagogy a celkově se zúčastní 

45 učitelů. 

c) Je plánována řada vzdělávacích aktivit DVPP pro nové i zkušené 

pedagogické pracovníky. 

d) Velká pozornost je věnována široké nabídce sportovních aktivit pro žáky 

v době mimo vyučování. 



e) Plánuje se modernizace učebny fyziky z dostupných prostředků v rámci 

rozpočtu školy a další modernizace některých prostor školy a čipového 

systému pro vstupy do školy, šaten a učeben. 

f) Škola požádala zřizovatele o snížení kapacity školy ze 700 na 650 

z důvodu omezeného počtu učeben pro předpokládané dělení hodin 

s předpokladem platnosti od nového školního roku. 

 

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 

1) Příští neformální jednání školské rady proběhne v prosinci v rámci 

Adventního odpoledne. 

 

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: 2. října 2019 

 

Schválila: Mgr. Veronika Pilařová Hadravová Dne: 2. října 2019 


