
Zápis 

z 5. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, R. Frimla 816  

ze dne 17. 10. 2016 
4. funkční období 

 
 

Přítomni:  Burešová Kamila 

      Stolínová Hedvika 

  Koutková Vlasta, Mgr. 

  Perutková Lenka, Mgr. 

      Hendrych Tomáš, Mgr. 

      Rejl Dušan, Mgr. 
 

      Libřická Jitka, Mgr. – host 
  

Program:  1. Úvod 

  2. Schvalování dokumentů dle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona 

  3. Školní vzdělávací program 

  4. Různé 

    5. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 

 
 

Ad 1) 

Úvod 

Předseda školské rady seznámil přítomné členy s programem 5. zasedání ŠR. Členům ŠR byl 

předložen zápis ze 4. zasedání tohoto orgánu školy. K předloženému zápisu nebyly žádné 

připomínky.  
 

Zápis ze 4. zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 6-0-0 

 

 

Ad 2) 

Schvalování dokumentů dle § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 

Ředitelka školy předložila školské radě k projednání Výroční zprávu o činnosti organizace za 

uplynulý školní rok. Výroční zprávu obdrželi všichni členové ŠR v předstihu elektronicky. 

Předložená výroční zpráva obsahovala všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 

15/2015 Sb. 

Mgr. J. Libřická nejprve údaje uvedené ve výroční zprávě okomentovala a následně reagovala na 

dotazy jednotlivých členů ŠR. Po zodpovězení těchto dotazů nebyly k výroční zprávě žádné 

připomínky. 
 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 byla schválena poměrem hlasů 6-0-0. 

Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy a v tištěné podobě 

předána zřizovateli. 
 

 

Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikační řád) 

Dokumenty dle § 168 odst. 1 písm. c) a d) školského zákona zůstaly beze změny. 

 

 

Ad 3) 

Školní vzdělávací program 

Ředitelka školy informovala členy ŠR o potřebných úpravách ŠVP, které byly vyvolány 

legislativními změnami, tj. úpravou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.  
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Úpravy se týkají vlastní charakteristiky ŠVP, zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných, dále učebních plánů a učebních osnov.  
 

K předloženému znění ŠVP nebyly ze strany členů ŠR žádné dotazy ani připomínky.  

 

 

Ad 4) 

Různé 

Členové ŠR se v diskusi vrátili k inkluzivnímu vzdělávání, resp. diskutovali o dosavadních 

zkušenostech s naplňováním novelizovaného znění § 16 školského zákona (činnost školských 

poradenských zařízení, posun zákonného termínu pro zápis k plnění povinné školní docházky z 

ledna na duben a počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných třídách – projekt 

„speciální pedagog“). 

 

Mgr. J. Libřická upozornila členy ŠR na připravovanou tradiční výstavu železničních modelů a 

kolejišť, která se bude konat ve sportovní hale školy od 25. 10. 2016 do 30. 10. 2016, resp. na 

možné organizační problémy, a to v souvislosti se zahájením budování chodníku ke škole (24. 10. 

2016). 

 

Členové ŠR si prohlédli nově zrekonstruované prostory školní kuchyně, ve kterých je připravována 

také dietní strava (ve spolupráci s nutriční terapeutkou), dále vybranou učebnu po provedené 

výměně osvětlení a opravené podlahy na chodbách. 

 

Předseda ŠR připomenul ukončení tříleté činnosti školské rady v rámci 4. funkčního období, tj. na 

konci školního roku 2016/2017. Z uvedeného důvodu budou ředitelé všech trutnovských ZŠ 

vyzvání zřizovatelem k uspořádání voleb do tohoto orgánu školy, a to z řad pedagogů i zákonných 

zástupců žáků.   

 

 

Ad 5) 

Program a termín příštího zasedání ŠR 

1. Hospodaření školy v roce 2016 

2. Finanční plán subjektu pro rok 2017 

3. Nový termín zápisu do 1. ročníku základní školy na školní rok 2017/2018 

4. Různé 

 

Další zasedání ŠR se uskuteční dle potřeby, nejpozději v průběhu března 2017. Konkrétní termín 

bude upřesněn a všem členům ŠR včas oznámen 

 

 

Zapsala: Mgr. Vlasta Koutková 

 

 

 

 

 

         …………………………                             ………………………….. 

           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


