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Základní škola a Mateřská škola Velká Losenice 248, 

příspěvková organizace, okres Žďár nad Sázavou 

 

Školní rok 2016/2017 
 

Zápis Školské rady – č. 2 

 
 
Dne: 26. 6. 2017, 16:00 – 17:30 
 
Přítomni: Viz příloha č. 1 
 
Přílohy: 

1. Prezenční listina 
 
Program: 

1. Prezence 
2. Zhodnocení dotazníkového průzkumu 
3. Informace o inspekci 
4. Informace k ŠVP 
5. Informace ke konci školního roku 
6. Ostatní 
7. Diskuze 

 
 

Zápis z jednání: 
 
 1. Presence 

Viz prezenční listina 
 

 2. Zhodnocení dotazníkového šetření 
Školská rada vyslechla od paní ředitelky komentovaný výklad k provedenému dotazníkovému 
šetření. Rozdáno bylo 150 dotazníků s tím, že se jich 116 vrátilo. Výsledky dotazníkového šetření 
jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
 

 3. Informace o inspekci 
Školská rada diskutovala závěry provedeného šetření ZŠ a MŠ Velká Losenice ze strany ČŠI. 
Šetření ČŠI bylo provedeno v návaznosti na anonymní oznámení. Ze strany ČŠI bylo z řad vážných 
obvinění (předaných v oznámení) shledáno pochybení pouze v případě jednoho pracovníka školy, 
který nemá dostatečnou kvalifikaci. Výsledky šetření na anonymní oznámení nejsou v registru 
zpráv ČŠI zveřejňovány. 
 

 4. Informace k ŠVP 
Školská rada byla seznámena s úpravami Školního vzdělávacího programu (ŠVP), který byl 
přizpůsoben systému (metodice) ČŠI. Školská rada upravený ŠVP schválila.  
Školská rada dále diskutovala úpravy ve Školním řádu (ŠŘ). Školská rada upravený ŠŘ schválila. 
Účinnost obou dokumentů začne platit od 1. 9. 2017. 
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 5. Informace ke konci školního roku 
Školská rada byla seznámena s plánovanými aktivitami na konci školního roku 2016/2017 a 
plánovanými změnami pro následný školní rok 2017/2018: 
 a) Ve školním roce 2017/2018 se předpokládá cca 228 žáků 
 b) Změny v rámci pedagogického sboru 
 c) Stěhování velké třídy MŠ do malé třídy MŠ. Uvolněné prostory budou sloužit jako prostory 

kmenové třídy a hudebny.  
 

 6. Ostatní 
 a) Informace z výběrového testování žáků 9. tříd ČŠI z kombinace předmětů: Český jazyk, 

Matematika a Dějepis.  
 b) Prázdninový provoz MŠ (3. 7. - 14. 7. 2017 / 28. 8. - 1. 9. 2017) 
 c) Úprava webové stránky školy 
 

 7. Diskuze 
Diskuze byla provedena v rámci předcházejících bodů. 

 
 
Zapsal: Miroslav Černý 
 
 


