
3. jednání Školské rady (ŠR) při ZŠ Odry, Komenského 6, 

 příspěvková organizace  

 

Termín: 21.listopadu 2019, 16 hodin 

          Program:  

1. Seznámení s programem, schválení, doplnění programu 

2. Seznámení s návrhem rozpočtu školy – p.ředitel R. Hendrych 

3. Diskuze na témata z předchozího setkání 

a) kvalita výuky Aj – rodilý mluvčí v hodinách Aj 

b) reflexe z jídelny 

c) příprava na přijímací zkoušky - vliv školy na výběr žáků středních 

škol 

d) výzdoba školy 

4. Další návrhy a připomínky 

 

Přítomni členové: Mgr. Radek Hendrych, Jaromír Kaspřík, Ing. Kateřina Medunová, 

Mgr. Tereza Volná, Pavlína Mücková, Mgr. Alexandra Reptová, Mgr. Zdeněk Lakomý 

 
Omluveni: Mgr. Libuše Králová, Mgr. Miroslava Mošová, Mgr. Vladimír Chodura 
 

 

ad2) Členové ŠR se seznámili s obsahem Výroční zprávy. Při 3. jednání Školské 

rady byla schválena Výroční zpráva.  

P. ředitel Radek Hendrych seznámil členy ŠR s návrhem rozpočtu školy. Diskuse 

probíhala na téma: a)inkluzivní vzdělávání 

b)finanční podpora pro nadané a mimořádně nadané žáky - 

metody a práce s nimi 

Žádost do zastupitelstva pro novou sborovnu. Termín realizace prosinec 2019. 

Největší příjmy z vedlejší činnosti – školní jídelna, pronájem kadeřnictví, 

školních bytů, tělocvičny. 

Bylo hovořeno také o probíhající rekonstrukci tělocvičny: výměna oken, 

dřevěného obložení, dveří a palubovky. 

Seznámení členů ŠR s výhledově plánovanými rekonstrukcemi: školní dvůr, 

toalety - druhá část, projekt na zateplení a vzduchotechniku školní jídelny, projekt 

a studie na interiérovou část školní jídelny. 

 

ad3a) P. Reptová seznámila členy ŠR s programem výuky Aj s rodilým mluvčím. 

P. Volná připomínkovala v tomto bodu, že se žáci nemohli zúčastnit výuky Aj 



s rodilým mluvčím z důvodu naplánované písemné práce v souběžné hodině Aj. 

Organizační opatření – zlepšení komunikace mezi vyučujícími Aj.  

P. Medunová uvedla na jednom z příkladů klady výukových metod v hodinách 

rodilého mluvčího. 

ad3b) Žáci školní jídelny hojně využívají salátový bar a možnost volby ze dvou 

jídel třikrát týdně. Žáci si u výdeje řeknou, kolik a co chtějí, aby nedocházelo 

k plýtvání jídlem. Diskutovalo se o různých možnostech a variantách recyklace 

nesnězených jídel.    

ad3c) Členům ŠR byl vysvětlen způsob přípravy na přijímací zkoušky v rámci 

výuky povinně volitelných předmětů. Dále byli informováni o aktivitách školy 

k volbě dalšího studia a povolání: Testy profesní orientace a následné 

vyhodnocení se školní psycholožkou a výchovným poradcem za přítomnosti žáka 

a jeho zákonných zástupců, GEMMA – přehlídka středních škol, dny otevřených 

dveří a spolupráce se středními školami nejen v Odrách, návštěva Úřadu práce 

v Novém Jičíně, konzultace s výchovným poradcem p. Marinovem a další 

ad3d) Pokračující školní výzdoba na schodištích budovy se vzdělávací tématikou 

pod vedením p. uč. Feglerové. 

 

ad4) 

S dostatečným předstihem umístit na školní web předpokládané akce (kalendář 

akcí). 

Členové ŠR připomínkovali možnost vybudování WC v prostorách šaten školní 

jídelny. 

 

Termín následujícího jednání Školské rady se uskuteční v úterý 12. 5. 2020 

v 16:00 v komunikačním centru školy. 

 

Zapsal: Mgr. Zdeněk Lakomý                      V Odrách, dne 21.listopadu  2019 

Podpis předsedy:  

 

 

 

 

 


