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Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248, 
příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou 

 

Školní rok 2014/2015 
 

Zápis Školské rady – č. 2 

 
 
Dne: 13. 5. 2015, 16:00 – 17:15 
 
Přítomni: Viz příloha č. 1 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 
Program: 

 Presence 

 Organizace konce školního roku 

 Projednání a schválení nového klasifikačního řádu 

 Ostatní 

 Diskuze 
 
 

Zápis z jednání: 
 
 1. Presence 

Viz prezenční listina 
 

 2. Organizace konce školního roku 
Školská rada byla seznámena s organizací konce školního roku. 
 a) Závěrečná pedagogická rada je plánována na 17. 6. 2015. 
 b) Ukončení školního roku dne 26. 6. 2015, ukončení družina dne 25. 6. 2015. 
 c) Ukončení provozu mateřské školy dne 10. 7. 2015, opětovné zahájení dne 24. 8. 2015. 

Provoz mateřské školy v prostorách ZŠ (nikoliv v prostorách MŠ jako bylo v loňském roce). 
 d) Provoz školní jídelny dle provozu mateřské školy. 
 e) Kromě standardních aktivit na konci roku (výstavy, vrácení učebnic apod.) bude uskutečněna 

sportovní olympiáda za účasti žáků I. a II. stupně. 
 f) Slavnostní vyřazení pro žáky 9. třídy, jemuž bude předcházet souhrnný test (přezkoušení z ČJ, 

M a AJ) a poté prezentace vlastního projektu. 
 g) Školení učitelů dne 29. a 30. 6. 2015 se zaměřením na využití interaktivních pomůcek. 

 
 3. Projednání a schválení nového klasifikačního řádu 

Školská rada schválila znění nového klasifikačního řádu, který byl před jednáním školské rady 
projednán na pedagogické radě. Schválení předcházela diskuze, v rámci které byly zodpovězeny 
vznesené dotazy. Hlavním diskutovaným bodem bylo samo hodnocení žáků a způsoby jeho 
provádění. 
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 4. Ostatní 
 a) Výsledky příjímacích zkoušek 

Gymnázium (4-leté) … 2 žáci 
Gymnázium (8-leté) … 1 žák 
SŠ s maturitou  … 8 žáků 
Učební obor  … 9 žáků (jeden učební obor s maturitou) 
 

 b) Zápisy nových žáků 
1. třída   … 19 dětí 
MŠ   … 17 dětí (celkem 65 dětí v MŠ) 
2. stupeň  … 6 – 7 dětí (4 děti z Vepřové, 2 – 3 děti ze Sázavy) 
 

 c) Dovybavení nově vzniklých učeben  
Byla vybrána firma, s níž má škola dobré zkušenosti z minulých projektů. Předpokládaný 
termín dovybavení je do začátku školního roku 2015/2016 (do 20. 8. 2015 včetně 
nastěhování vybavení). 
 

 d) Využití interaktivních pomůcek 
Dle zástupců pedagogického sboru nelze, vlivem střídání dětí ve třídách, kde jsou interaktivní 
prvky osazeny, využití interaktivních pomůcek procentuálně vyjádřit. Pro zvýšení efektivity 
využití interaktivních prvků během výuky je plánováno školení (viz bod  2). 
 

 e) Školní řád 
Avizována úprava školního řádu na příští školní rok, která bude reflektovat nejenom současné 
požadavky společnosti ale i požadavky MŠMT ČR. 
 

 f) Novela školského zákona 
Předána informace o novele školského zákona, která upravuje pravomoci školské rady. 
 

 g) Školní zahrada 
Školská rada byla seznámena s potřebami provedení opatření na školní zahradě (za ZŠ) vůči 
vandalismu. Stav zahrady byl ze strany zástupců pedagogického sboru klasifikován jako 
havarijní (rozbité sezení kolem pískoviště, ničení vstupní branky, apod.). Chybí označení 
zákazu vstupu. 
 

 h) Vstup do objektu MŠ 
Předána informace o požadavku zabezpečení vstupu osob do objektu MŠ (obdobně jako je do 
objektu ZŠ). 
 

 5. Diskuze 
Diskuze byla provedena v rámci předcházejících bodů. 

 
 
Zapsal: Miroslav Černý 
 
 


