Zápis ze schůze Školské rady Základní školy a Mateřské školy Chotoviny konané dne 31.8.2016 od
18.30 hodin
Přítomní členové ŠR:
Libor Hrstka
Václav Pražák
Monika Straková
Jana Špačková
Mgr. Irena Bětíková
Mgr. Dagmar Havlíková
Mgr. Jiří Honza
Omluveni:
Petra Nováková Korsová
Marek Moos
Jako host přizván:
Mgr. Petr Havlík, ředitel školy
Program:
1) Základní informace k úpravám RVP ZV
2) Seznámení s novým ŠVP
3) Seznámení se změnami v novém školním řádu
4) Seznámení s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání
5) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP
6) Diskuse
S materiály vztahujícími se k jednání byli členové školské rady předem seznámeni elektronickou
poštou.
1) Základní informace k úpravám RVP ZV
Úpravy RVP ZV z roku 2016 vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2005
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů. Stěžejní pro úpravu RVP ZV byla změna § 16 (16a, 16b) školského zákona,
jehož účinnost je od 1. 9. 2016.
2) Seznámení s novým ŠVP
Školská rada podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno a) vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.
Členové školské rady byli podrobně seznámeni se změnami ŠVP a měli možnost se k novému znění
vyjádřit.
3) Seznámení se změnami v novém školním řádu
Školská rada podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno c) schvaluje školní řád, ve středních a
vyšších odborných školách stipendijní řád a navrhuje jejich změny.

Členové Školské rady byli seznámeni se změnami ve Školním řádu ZŠ a MŠ Chotoviny. K současnému
znění nemá nikdo z přítomných připomínky.
Průběh hlasováni:
Se zněním Školního řádu ZŠ a MŠ Chotoviny s platností od 1.9.2016
souhlasí
7
nesouhlasí
0
zdržel se hlasování 0
4) Seznámení s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání
Školská rada podle Školského zákona §168 odst. 1) písmeno d) schvaluje pravidla pro hodnocení
výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
Členové Školské rady byli seznámeni se změnami v Klasifikačním řádu ZŠ a MŠ Chotoviny.
K současnému znění nemá nikdo z přítomných připomínky.
Průběh hlasováni:
Se zněním Klasifikačního řádu ZŠ a MŠ Chotoviny s platností od 1.9.2016
souhlasí
7
nesouhlasí
0
zdržel se hlasování 0
5) Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP) a
individuálního vzdělávacího plánu (IVP) žáka se SVP
Členové školské rady byli podrobně seznámeni se změnami školského zákona, které jsou zakotveny v
§ 16 (Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami).
6) Diskuse
a) Paní Špačková navrhuje zamyslet se nad možnostmi sebehodnocení žáků, jakou formou by mělo
probíhat a jak s ním pracovat dál. Přítomní pedagogové nastínili, jak pracují se sebehodnocením žáků
ve svých předmětech a hodinách. Přítomní se shodli na důležitosti správného vedení k objektivnímu
sebehodnocení žáků.
b) Ředitel školy seznámil přítomné s dalšími změnami školského zákona.
c) Paní Špačková vznesla dotaz, zda by nebylo možné nahradit provoz školního bufetu vydáváním
svačin, tak jako tomu je v MŠ a v některých jiných školách. V následné diskusi se ostatní přítomní
vyjádřili naopak kladně k provozu školního bufetu, ocenili nabídku dotovaných mléčných výrobků.
Ředitel školy vysvětlil provozní důvody, pro které je nyní provoz školního bufetu pro školu a žáky
výhodnější.
d) Školská rada se shodla na nutnosti připomenout rodičům výhody ranního a odpoledního parkování
na parkovišti u sportovní haly.
e) Paní Špačková navrhuje častější setkávání školské rady. S tímto přítomní souhlasí. Znovu bylo
připomenuto, že návrh na setkání může podat každý člen školské rady. Zasedání školské rady pak
svolává její předseda. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých
žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám
podílet se na správě školy.
V Chotovinách dne 31.9.2016
Zapsala: Mgr. Irena Bětíková, předsedkyně školské rady …………………………………..
Mgr. Jiří Honza, místopředseda školské rady ……………………………………..

