
Zápis z 1. jednání Školské rady při ZŠ Odry, Komenského 6, příspěvková 

organizace  

  

Program: 

1. Návrh programu 

2. Výroční zpráva školy 

3. Školní řád a klasifikační řád 

4. Projekty ve škole 

5. Různé 

6. Závěr a usnesení 

Přítomni: 

členové: p. Radka Goldová, p. Petr Balšínek, p. Petr Kučerka, p. Pavlína  Vavřačová, p. 

Libor Helis, p. Petra Pobočková, p. Alexandra Reptová, p. Radek  Hendrych 

nepřítomen – omluven :  p. Vlastimil Harašín 

jako host:                         pan Mgr. at Bc. Josef  Hladný – ředitel školy 

 

1. Školská rada souhlasila s návrhem programu třetího setkání. 

2. Pan ředitel poděkoval členům rady za prostudování a odsouhlasení výroční zprávy a 

zprávy o hospodaření. Poté ještě informoval o hospodaření školy. 

3. Školská rada schválila předložený Školní řád a jeho přílohu Klasifikační řád. 

4. Pan ředitel informoval školskou radu o podaných i chystaných projektech :  

- Šablony ( psycholog, školní asistent, doučování, kluby….) 

- Od Integrace k Inkluzi 

- Bezbariérovost školy a modernizace dvou odborných učeben 

5. Různé : 

 - p. Balšínek dotazoval pana ředitele o stavu opravy sociálních zařízení (momentálně 

řešíme projekt dvou odborných učeben a bezbariérovosti, jehož součásti bude i 

oprava  tří sociálních zařízení)  

-  P. Vavřačová se ptala na stav pracovních sešitů do angličtiny v 7. třídě a 8. třídě. 

Budou dodány do školy na začátku prosince ( dotisk Project English 4th edice – 

Oxford) 

-  P. Goldová se dotazovala na dělení v hlavních předmětech ( Č, M a Cj) – zástupci 

rodičů by uvítali dělení v 8. a 9. ročníku  

- Bylo konstatováno, že škola je plně obsazena, dokonce 2 oddělení družiny jsou 

v kmenových třídách – byla vyslovena možnost využít současné FIT centrum 

umístěné v přízemí jako další prostor pro školu – další oddělení družiny nebo 

sborovna apod. 



- Někteří členové školské rady si prohlédli sborovnu a konstatovali, že současná 

situace z hlediska prostorových podmínek pro pedagogy je nevyhovující a je 

nutno hledat řešení. 

 

Zapsal: Mgr. Radek Hendrych                                 V Odrách dne 30. listopadu 2016 

Podpis předsedy:  


