
Zápis ze školské rady – 15. červen 2022  
Na školské radě byli přítomni:  
Mgr. Edita Cibulková  
Mgr. Markéta Prokopová  
Ing. Ladislav Kos  
Ing. Jaroslav Souček  
  

Na školské radě se řešily následující body (viz níže).  
U některých témat se rozvinula delší diskuze (např. úspěchy žáků, propagace, stavba 
tělocvičny, prostory školy, používání mobilů ve škole, organizace při vydávání obědů). Vše 
probíhalo v rámci asertivního, správného dialogu.   
Další školská rada proběhne v srpnu 2022 a bude se zde schvalovat změna ŠVP a výroční 
zpráva za školní rok 2021 – 2022 

  

  

1. Schválení programu  
2. Výsledky zápisu do první třídy pro rok 2022/2023  
3. Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia  
4. Výsledky žáků na školních soutěžích  
5. Přehled školních akcí 2021/2022  
6. Organizace závěru školního roku 2021/2022  
7. Plán školy pro následující školní rok (2022/2023)  
8. Stavba tělocvičny  
9. Diskuse – pravidla užívání mobilních telefonů ve škole  
10. Stravování 
 
 

Ad 1) schválení programu školské rady 

 

Ad 2) Výsledky zápisu do první třídy pro rok 2022/2023 

• Přijato 27 žáků 
• Informační schůzka proběhla dne 8.6.2022  

 
       

Ad 3) Výsledky přijímacích zkoušek na víceletá gymnázia 

• Přijato 6 žáků (Beata Linhartová ještě na šestileté gymnázium) 
 
 
Ad 4) Výsledky žáků na školních soutěžích 
 
Matematická olympiáda 

• Okresní kolo – 5. třída – 2 žáci (jeden žák mezi prvními devíti s maximem bodů) 
• Sporty – 5.třída (2. místo ve fotbale i florbale, chlapci) 



• OVOV (odznak všestrannosti) – 5. třída - 2 žáci (1. místo okres) 
Druhý stupeň:  
• 2. místo v matematické olympiádě – okresní kolo 
• malý fotbal, 2. místo Jarní turnaj , 3. místo – Turnaj v Rudolfově 
• florbal – vynikající výsledky nejhůře třetí místa 
• OVOV účast na krajském kole 
• účast na dějepisné olympiádě – okresní kolo  
• účast na olympiádě v českém jazyce – dvě žačky: skvělé páté místo 
• 2. místo v matematické olympiádě – okresní kolo: Matematický klokan 
• 1. místo v pěvecké soutěži  

 

Ad 5) Přehled školních akcí 2021/2022 

• Viz. příloha č.1 (také dostupné na (www.zssindlovydvory.cz)  
 

Ad 6) Organizace závěru školního roku 2021/2022 

• Ukončení klasifikace k 17. 6. 2022 
• Závěrečná akademie (vystoupení a přehlídka prací žáků školy) 
• Rozloučení s 9. třídou 
• Rozdávání vysvědčení 

 

Ad 7) Plán školy pro následující školní rok 2022/2023 

Třídní učitelé:  

1. ročník Mgr. Jana Šebestová e-mail: sebestova@zssindlovydvory.cz  

2. ročník Mgr. Edita Cibulková e-mail: cibulkova@zssindlovydvory.cz   

3. ročník Mgr. Iveta Michalicová e-mail: michalicova@zssindlovydvory.cz   

4. ročník Mgr. Jana Opluštilová e-mail: oplustilova@zssindlovydvory.cz  

asistent pedagoga: Mgr. Tomáš Kotal 

5. ročník Mgr. Markéta Beránková e-mail: berankova@zssindlovydvory.cz  

6. ročník Ing. Veronika Vacikarová e-mail: vacikarova@zssindlovydvory.cz  

7. ročník Mgr. Táňa Kozáková e-mail: kozakova@zssindlovydvory.cz  

8. ročník Mgr. Veronika Jaklová e-mail: jaklova@zssindlovydvory.cz  

9. ročník Mgr. Jana Krchová e-mail: krchova@zssindlovydvory.cz  

Ostatní učitelé: 

Mgr. Jakub Jareš e-mail: reditel@zssindlovydvory.cz 

Mgr. Barbora Šedivá e-mail: sediva@zssindlovydvory.cz 

Mgr. Valerie Turková e-mail: turkova@zssindlovydvory.cz 

Mgr. Nikola Malá e-mail: mala@zssindlovydvory.cz 

Mgr. Lucie Hoffmanová e-mail: hoffmanova@zssindlovydvory.cz 

Mgr. Markéta Prokopová e-mail: prokopova@zssindlovydvory.cz  



Hana Kressová - speciální pedagog  

Mgr. Tomáš Kotal – asistent pedagoga ve 4.třídě 

Mgr. Jan Hendrich – asistent pedagoga v 7. třídě 

Vychovatelky ŠD: Dana Hűttnerová, Klára Kohoutová,  

Výchovné poradenství Mgr. Markéta Prokopová Koubová  

Metodik prevence Mgr. Barbora Šedivá  

Koordinátor ICT: Mgr. Táňa Kozáková  

Koordinátor EVVO: Mgr. Tomáš Kotal 

 

Ad 8) Stavba tělocvičny 

 

Ad 9) Diskuse - pravidla užívání mobilních telefonů ve škole 

- ze strany zástupců rodičů byl vznesen dotaz k aktuálním pravidlům užívání mobilních telefonů 
žáky v prostorách školy. S ohledem na některé události v průběhu školního roku byla diskutována 
možnost přesnějšího vymezení pravidel užívání mobilů, zejména pak s ohledem na prevenci 
kyberšikany a jiného nežádoucího chování. Byla dohodnuto, že tématem se bude opětovně 
zabývat následující školská rada, která proběhne v srpnu 2022.  

 

Ad 10) Stravování 

- byla diskutována problematika kvality stravování. V současnosti - po obnovení výdeje dvou 
druhů jídel - dochází k vydávání neobjednaných jídel žákům, tj. (například) žákům kteří mají 
objednán oběd č.2 je vydán oběd č.1 a to z důvodu nedostatečného počtu obědů nebo 
nedodržení pořádku při výdeji obědů. Ze strany rodičů byl vznesen požadavek na řešení této 
situace a nápravu takovým způsobem, aby byl výdej korektní a zároveň byl dostatek porcí a jídla i 
pro případné přidání. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


