
 

Zápis z  jednání školské rady, ze dne 21. 2. 2013 
 

Přítomni: 
 

Mgr. Milena Mouchová, zástupce pedagogických pracovníků 

Mgr. Marcela Skučková, zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Jitka Gregorová, zástupce zákonných zástupců žáků 

Mgr. Marika Palivcová,  zástupce zákonných zástupců žáků 

Ing. Roman Hvězda, zástupce zřizovatele 

 

Omluveni: Mgr. Radka Soukupová 

 

Hosté: Mgr. Karel Folber, ředitel školy 

 

Program: 

 
1. Zahájení, přivítání – předsedkyně školské rady 

 

2. Ředitel školy Mgr. Folber informoval členy školské rady o zápisu do prvních tříd 

školního roku 2013/2014. Zápis proběhl ve dnech 7. 2 – 8. 2. 2013 a 13. 2. 2013. 

K zápisu přišlo 61 dětí a zapsáno bylo 50 dětí. Dořešují se odklady povinné školní 

docházky některých dětí. Budou otevřeny 2 první třídy. 

 

3. Momentálně řeší škola problémy s kapacitou školní družiny. Je snaha navýšit kapacitu 

ze stávajících 90 žáků na 120 žáků. 

 

4. Ve škole proběhla kontrola České školní inspekce. Ředitel školy seznámil členy 

školské rady se závěry. Škola byla hodnocena velmi dobře. Drobné nedostatky se 

vyskytly ve školním řádu, které byly odstraněny. Nový školní řád byl dnes školské 

radě předložen a schválen a bude zveřejněn.  

 

5. Projekt EU – peníze školám 

Škola připravuje další výběrové řízení na vybavení interaktivními tabulemi, 

dataprojektory a tablety.   

 

6. 2. monitorovací zpráva projektu EU – peníze školám byla schválena. Připravuje se 3. 

monitorovací zpráva 

 

7. Škola uspěla v grantovém řízení MŠMT  s projektem „Společný svět“ zaměřený na 

vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy. Výstupy budou 

ve 4 oblastech: 

- Stále expozice výtvarných prací 

- Multikulturní kalendář pro rok 2014 – ve spolupráci s rakovnickými mateřskými 

školkami   

- Exkurze 

- Audiovizuální prezentace 

 

8. I pro příští školní rok bude ve škole fungovat přípravná třída. 



 

9. Škola předložila 3 granty na Městský úřad Rakovník – výsledky grantového řízení 

zatím nejsou. 

 

10. V březnu bude zahájen projekt „Václav IV. očima dětí“ – škola je nefinančním 

partnerem projektu.  

 

11. Škola se snaží také o rozvoj praktických dovedností žáků. Rozšiřuje nabídku 

volnočasových aktivit s motivačním názvem „Řemeslo má zlaté dno“. Budou otevřeny 

3 dílny – keramická dílna, kovo + dřevo dílna, ekologická dílna. 

 

12. Příští jednání školské rady proběhne v říjnu 2013 

 

 

  

 

Zapsala: Ing. J. Gregorová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


