
 
Zápis o jednání Školské rady ZŠ Zdice, 

které se konalo 31. října 2014  

 

 

Přítomny:  

Renata Malá (za zákonné zástupce nezletilých žáků) 

Mgr. Jarmila Švábová (za pedagogické pracovníky školy) 

Mgr. Jana Smíšková (za zřizovatele – město Zdice) 

 

Program: 

1. Zahájení.  

2. Schválení výroční zprávy ZŠ Zdice. 

3. Schválení změn nového školního řádu ZŠ Zdice. 

4. Různé. 

 

1.  Zahájení. 

  

2. Schválení výroční zprávy ZŠ Zdice. 

  Usnesení: 

  Školská rada ZŠ Zdice schválila výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014. 

 

3. Schválení změn školního řádu ZŠ Zdice   

 V  organizačním řádu školy je školní řád označen 1a). Školní řád byl doplněn o následující 

organizační opatření:   

„Učitel může vyloučit nevhodně chovajícího se žáka z vyučovací hodiny do doby, než se žák ukázní 

s tím, že bude pod dohledem a bude se dále vzdělávat (např. pod vedením jiného pedagoga či 

zaměstnance školy). Je to organizační opatření, které neupírá žákovi možnost dále se vzdělávat, 

reaguje na konkrétní chování žáka a situaci ve třídě. Ve sborovně bude zaveden záznam o vyloučení  - 

datum, jméno žáka, předmět, vyučující.“ 

Usnesení: 

Školská rada ZŠ Zdice projednala školní řád ZŠ Zdice a schválila jeho doplnění  

o výše uvedené organizační opatření. 

 

3. Schválení vnitřního řádu školní družiny 

Ve vnitřním řádu školní družiny došlo ke změně ve výši měsíčního poplatku. Poplatky jsou 

následující: 

„ Měsíční poplatek za ŠD byl stanoven ve dvojí výši – podle délky pobytu dítěte ve ŠD. Pouze ranní a 

„přespolní“ ŠD: 100 Kč/měs. Školní družina v plném režimu (možnost využívání ranní a dlouhé ŠD): 

150 Kč/měs. Platba se provádí na začátku školního roku do 20. listopadu za celý školní rok. Poplatek 

za ŠD je možné uhradit složenkou nebo elektronicky na účet školy.“      

Usnesení:  

Školská rada ZŠ Zdice projednala vnitřní řád školní družiny a schválila změnu poplatků za školní 

družinu. 

 

4. Projednání doplnění Školního vzdělávacího programu (ŠVP) 

  ŠVP byl doplněn o přírodovědná praktika 8. - 9. tříd.   

 Usnesení: 

 Školská rada souhlasí s doplněním ŠVP o přírodovědná praktika 8. - 9. tříd s platností od 1. 9. 2014. 

 

 

5. Různé. 

     

   Renata Malá, 

předsedkyně  ŠR 

Zapsala:         

Mgr. Jana Smíšková 

 

Ověřila: 

 Mgr. Jarmila Švábová 


