
 

 

Zápis ze školské rady dne 29.8.2022 

 
1. Schválení programu školské rady 

2. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY o činnosti Základní školy a mateřské školy Šindlovy Dvory ve 
školním roce 2021/2022  

3. Schválení ŠVP 

4. Organizace školního roku 2022/2023, vedení školy a personální změny, stav žactva k 1.9. 
2022 

5. ČŠI (plán hlavních úkolů na školní rok 2022/2023) 

6. Témata k diskusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1) Schválení programu školské rady  

Ad 2) Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY o činnosti Základní školy a mateřské školy Šindlovy 
Dvory ve školním roce 2021/ 2022. 

Shodli jsme se, že schválení proběhne v období září/říjen prostřednictvím emailové zprávy. 
Poté bude zaslána zřizovateli a zveřejněna. 

Ad 3) Schválení ŠVP 

RVP 2021 – informatika 4. – 9. ročník po 1 vyučovací hodině, s tím souvisí snížená dotace na 
naukové předměty a škrty v očekávaných výstupech RVP. 

ŠVP se měnil/upravoval u předmětů: ČAJS, D, OV, F, CH, PŘ, Z. Změn je minimálně.  

V AJ se změnila dotace hodin u 4.roč. 3 hodiny, 5.roč. 4 hodiny. 

V 5. ročníku se snížila časová dotace pro ČAJS ze 4 h. na 3h.  

V 8. ročníku již nejsou předměty cvičení z ČJ a M navíc INF a také se změnila časová dotace Z 
na dvě hodiny. 

 

Ad 4) Organizace školního roku 2022/2023, vedení školy a personální změny, stav žactva 
k 1.9. 2022 

Viz.   Informační zpravodaj 2022/2023 

 



Ad 5) ČŠI 

Nové specifické úkoly: 

Integrace a vzdělávání dětí a žáků s nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka v mateřských, 
základních a středních školách, se specifickým zřetelem k integraci a vzdělávání dětí a žáků z 
Ukrajiny. 

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti 
žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol, konkrétní termíny si každá 
škola určí sama. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů. 

Hodnocení podpory rozvoje a dosažené úrovně žáků ZŠ a SŠ ve čtenářské gramotnosti. 

 Hodnocení dosažené úrovně žáků nastupujících do středních škol ve vybraných oblastech 
moderních dějin ČR. 

Hodnocení průběhu vzdělávání žáků na úrovni základních škol ve 2. cizím jazyce. 

Výsledky vzdělávání v mateřských školách ve vztahu k přechodu dětí do základních škol. 

Ad 6) Témata k diskusi 

Bylo velice přínosné, že na školskou radu přišla vedoucí školní jídelny paní Balounová, která 
blíže vysvětlila novou organizace v jídelně, možné zvýšení cen obědu – celková ekonomická 
situace, porci jídel a složení jídelníčku. Pokud to jen trochu půjde, bude chodit na každou 
školskou radu.  Další novinkou letošního školního roku je online registrace při výběru 
zájmového kroužku. Nabídka kroužků bude upřesněna na třídních schůzkách. Dále se vedla 
diskuse o posunutí času začátku vyučování od 9 hodin. Také se řešily vzrůstající ceny energií, 
vybavení IT a jejich využití při výuce.  

Největší debata se opět vedla o přesnějším vymezení pravidel užívání mobilů. Problémy se 
týkají především druhého stupně. Žáci byli na začátku školního roku důkladně poučeni o 
možnostech používání mobilních telefonů a také o sankcích, které budou následovat, pokud 
budou porušovat školní pravidla i pravidla slušného chování. Žádné úpravy školního řádu 
nebudou následovat. Každopádně téma mobilních telefonů bude i nadále v centru dění.  

Pro žáky bude připraven preventivní program o šikaně a kyberšikaně. Pro určené ročníky 
také připravujeme promítání filmů: V síti, Marty is death aj.   

 

  

 

 

 

 

 



 

 


