
Zápis ze 7. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková 

organizace  

  

Program: 

1. Seznámení s novou členkou Školské rady (ŠR) z řad pedagogů 

2. Koncepce školy 

3. Investiční akce – rekonstrukce šaten, bezbariérový přístup, nové odborné učebny, WC, 

stavební úpravy kanceláří 

4. Příprava nového školního roku 2018/19  

5. Projekty – pokračování inkluze 

6. Výsledky dotazníkového šetření k dělení tříd na skupiny v českém jazyce a v matematice 

7. Diskuse, podněty, různé 

 

Přítomni: 

členové: p. Petr Kučerka, p. Pavlína  Vavřačová, p. Libor Helis, p. Petra Pobočková, p. 

Alexandra Reptová, p. Lenka Rudolfová, p. Vlastimil Harašín 

 

nepřítomni – omluveni :  p. Radomíra Goldová, p. Petr Balšínek 

jako host:                         Mgr. Radek Hendrych – ředitel školy 

 

1. Školská rada souhlasila s návrhem programu 7. setkání. 

2. Členové školské rady byli seznámeni s novou členkou rady p. Lenkou Rudolfovou  

3. Pan ředitel seznámil členy ŠR s koncepcí rozvoje školy na léta 2018 -2023, založenou 

na těchto hlavních strategických cílech:  

- Posílit roli a motivaci učitelů 

- Podporovat inkluzivní přístup ke všem žákům, včetně nadaných 

- Zkvalitnit spolupráci  s rodiči žáků a s veřejností 

- Zkvalitnit vztahy učitel – žák, učitel – rodič, žák – žák 

- Účinně spolupracovat s ostatními školami nejen na území ORP Odry, 

s pedagogickými pracovišti, poradenskými organizacemi a s orgány státní správy 

- Zlepšit materiální a technické zázemí školy 

4. Pan ředitel informoval o nejbližších investičních akcích: 

- Bezbariérovost školy + modernizace 2 učeben + rekonstrukce středových WC 

- Modernizace šaten 

- Stavební úpravy kanceláří 

- Vytápění a rekuperace v tělocvičně 

 



5. Pan ředitel informoval školskou radu  o plánovaných investičních akcích v dalších 

letech v případě získání finančních prostředků či pomoci zřizovatele: 

- Rekonstrukce sborovny a rozšíření a vybudování většího pracovního místa pro 

pedagogy  

- Modernizace školní jídelny a příjezdové plochy ke ŠJ 

- Výměna podlahových krytin 

- Modernizace a výměna ICT 

- Prožitková místnost s Montessori prvky 

6. Pan ředitel informoval školskou radu o podaných i chystaných projektech Šablony II a  

pokračování projektu Od integrace k inkluzi.  

               7.  Paní Reptová informovala o výsledcích dotazníkového šetření k dělení 6.-9. tříd do 

skupin podle schopností žáků v předmětech M a ČJ. Z dotazníku jednoznačně nevyplývá, zda dělit či 

nedělit, převažují klady např. menší počet žáků ve třídě nebo pracovní tempo přizpůsobené složení 

žáků ve skupině.Ze záporů pak malý počet hodin s kmenovou třídou a s třídním učitelem. Pro příští 

školní rok vedení školy přihlédne k výsledkům dotazníku. 

              8. Různé: 

             -  Na podzim 2018 bude poslední jednání ŠR v tomto složení z důvodu ukončení tříletého 

období a následující volby do nové rady (prosinec 2018)  

             - Byl podán dotaz na uvolnění místa fitcentra z důvodu chybějících prostor pro školu. 

P.ředitel jednal s p. Kosem o možnosti ukončení nájmu. Vše v jednání v součinnosti s městem Odry 

a je snaha najít pro fitcentrum vhodné prostory. 

 

Zapsala: Mgr. Alexandra Reptová                                V Odrách dne 2. května 2018 

Podpis předsedy:  


