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

 

Školní rok 2015/2016 
 

Zápis Školské rady – č. 1 

 
 
Dne: 23. 9. 2015, 16:00 – 17:20 
 
Přítomni: Viz příloha č. 1 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 
Program: 

 Presence 

 Informace k začátku školního roku 

 Projednání výroční zprávy 

 Ostatní 

 Diskuze 
 
 

Zápis z jednání: 
 
 1. Presence 

Viz prezenční listina 
 

 2. Informace k začátku školního roku 
Školské radě byly předány informace k začátku školního roku, mezi kterými byla informace o 
zaslání rozvojového plánu pro roky 2015-2018 na zřizovatele. 
Představeny byly předpokládané investice v tomto roce (šatny a sprchy u tělocvičny, přírodní 
zahrada u budovy MŠ, atd.) i možnosti získávání finančních prostředků. Zmíněny byly i nově 
otevřené projekty (včetně zahraničních) a to jak pro děti, tak učitele.  
Avizována byla změna školního řádu dle nové metodiky MŠMT ČR, nutnost zpracování 
systematičtějšího plánu na zpětnou vazbu při testování znalostí a též změna zřizovací listiny 
v souvislosti s budovou MŠ (č. p. 249), kde již jednání se zřizovatelem probíhají. 
Z pohledu využívání nových prostor byly předány informace ohledně využívání jazykové učebny, 
učebny výtvarné výchovy a prostoru školního klubu. V neposlední řadě byla školská rada 
seznámena s personálními změnami. 
Závěrem školská rada vyslechla děkovná slova za nové vybavení školské zahrady za budovou ZŠ a 
též za podporu z pohledu nového ranního autobusového spoje, který nevyužívají jenom děti, ale i 
učitelé. V souvislosti se zateplením budovy č. p. 249 bylo též poděkováno všem rodičům a 
zaměstnancům školy za vstřícnost, ochotu a trpělivost v prvních zářijových týdnech, kdy bylo 
nutné operativně jednat a upravovat organizaci provozu ZŠ a MŠ v návaznosti na probíhající 
stavební práce. 
 

 3. Projednání výroční zprávy 
Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy za rok 2014-2015. 
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 4. Ostatní 
 a) Využití atria školy pro venkovní výuku 
 b) Využití plánované přírodní zahrady u budovy MŠ 
 c) Výuka angličtiny na 1. stupni 

Dotaz rodičů na výuku anglického jazyka neaprobovanými učiteli. 
 d) Spolupráce s firmou AV-Media z pohledu školení na interaktivní techniku. 

Sestavován plán dalších školení tak, aby docházelo k růstu znalostí použití a využití techniky. 
 e) Problematika příchodu nových žáků z MŠ v Nových Dvorech 

Paní ředitelkou předána informace, že každý rok je MŠ v Nových Dvorech oslovena 
s nabídkou zápisu žáků do 1. třídy ve Velké Losenici. Reakce na nabídku je vždy stejná – 
zvykově k zápisu dochází buď do Přibyslavy, nebo do Žďáru nad Sázavou. 
 

 5. Diskuze 
Diskuze byla provedena v rámci předcházejících bodů. 

 
 
Zapsal: Miroslav Černý 
 
 


