
Zápis z jednání školské rady ze dne 11.10.2017 

 

 

Přítomni: Mgr. Miloš Pavlů, Ing. Mgr. Hana Dubšová, Mgr. Věra Subotová, Roman Kejík, 

Ing. Hynek Holánek, Petra Michálková, BcA. et. Bc. Martina Klaková 

 

 

Členové ŠR: 
Za zřizovatele: Ing. Hynek Holánek a Petra Michálková 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Věra Subotová a BcA. et. Bc. Martina Klaková 

Za zákonné zástupce nezletilých žáků: Ing. Mgr. Hana Dubšová a Roman Kejík 

 

 

Program jednání: 

 

1. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 

2. Projednání Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání 

3. Různé 

 

 

1. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2016/2017 

 

 Výroční zpráva školy byla všemi členy školské rady schválena. Výroční zpráva školy byla 

vyvěšena na webových stránkách školy – www.zsivan.cz 

 

 

2. Projednání Školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro předškolní vzdělávání 

 

 Pro předškolní vzdělávání byl vytvořen nový ŠVP „Od Jihlavy ke Svratce, aneb život mezi 

vinohrady“, platnost ŠVP je od 1.9.2017 do 31.8.2020. Připomínky k ŠVP byly zejména ze 

strany zástupců za zřizovatele. ŠVP byl opraven v souladu s připomínkami a vyvěšen na 

webových stránkách školy. 

 

 

3. Různé 

 

 Byla dohodnuta každodenní kontrola dětského školního hřiště. 

 V rámci celoroční spolupráce školy s policií budou děti upozorněni ohledně chování k cizím 

osobám, které se mohou objevit v okolí školy či jinde. 

 Byl vznesen požadavek na přemístění školní knihovny a tyhle prostory následně využívat 

jako školní družinu. V současné době ale nejsou k dispozici nové prostory pro knihovnu. 

 Bylo projednáváno zlepšení přístupového systému do budovy školy z bezpečnostních 

důvodů – žádost o kameru/videotelefon. 

 Pan Kejík provedl anketu ohledně provozní doby školky a družiny. Dotazováno bylo celkem 

22 osob – výsledek ankety: 59%  ANO současná provozní doba vyhovuje, 41 % NE 

současná provozní doba nevyhovuje.  

 Byla diskutována současná dopravní bezpečnost kolem budovy školy. Byl vznesen 

požadavek na obec k řešení současné situace, která byla již v minulosti na zastupitelstvu 

obce řešena. V budoucnu je uvažována změna vchodu do budovy školy a školky. Dle odboru 

dopravy není možné umístit na silnici retardér.  

 Požadavek na opravu houpačky na dětském školním hřišti – bude zajištěno. Revize atrakcí 

na dětském hřišti probíhá každý rok v pravidelných intervalech. 



 Škola zažádala o příspěvek na nové školní lavice. 

 P. uč. Klaková v současné době navštěvuje logopedický kurz. Požadavek na pořízení 

logopedického koutku do školky. 

 Zásluhou p. uč. Subotové se žáci 2. a 4. tř. podívali do Vily Tugedhat. Poděkování rodičům 

za sponzorský finanční dar. 

 Pozitivní zpětná reakce rodičů na kroužek němčiny ve škole, bezproblémový chod družiny, 

spolupráci s ateliérem Máta a cvičení dětské jógy ve školce. 

 

 

 

Zapsala dne 11.10.2017                                                                     Ing. Mgr. Hana Dubšová v.r. 

                                                                                                                předsedkyně ŠR 


