
Zápis z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole 

Na Daliborce 

Na základě § 167 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bylo předsedou školské rady  

Ing. Tomášem Štayrem svoláno zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Na 

Daliborce, Hořice  

Datum jednání: 11. října 2022 

Členové školské rady: Ing. Tomáš Štayr, předseda 

Daniela Šulcová, Mgr. Jiří John, Mgr. Lada Štěpánková, Mgr. Šárka Válková,  

Omluveni: René Rejman 

Host:  Mgr. Jan Sezima - ředitel školy 

Program: 

1) Zahájení 
2) Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 
3) Informace ředitele školy k novému školnímu roku 2022/2023 
4) Změny v personálním obsazení školy - zpráva ředitele školy 
5) ŠVP pro rok 2022/2023 
6) Různé 
 

Ad 1)Zahájení  

Přivítání členů školské rady předsedou 

Ad 2) Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 - ŠR jednohlasně schvaluje  

Ad 3) Informace ředitele školy k novému školnímu roku 2022/2023 

 Vzdělávání pedagogického sboru je zaměřeno na vzájemnou podporu a 

spolupráci, plánujeme vzájemné hospitace, náslechy, tandemy 

 Vzdělávání žáků je zaměřeno na jejich vzájemnou spolupráci, sebehodnocení 

(vrstevnické hodnocení a sebereflexe) 

 Zaměřujeme se na spolupráci s rodiči, chystáme dotazník pro rodiče vytvořený 

ČŠI 

 Rodiče požadují posílení výuky ČJ a M, proto máme v 9. ročních předmět 

Seminář z Čj a Seminář z M ( =příprava na SŠ) a předmět Praktická cvičení 

z Čj a M (= procvičování učiva) 

 Probíhá testování tělesné zdatnosti žáků – organizuje ČŠI 

 Začínáme cíleně pracovat s dětmi nadanými (dvě vyučující absolvovaly dvě 

školení na práci s těmito žáky) 

 Jsme školou spádovou pro výuku českého jazyka pro ukrajinské děti (dva 

učitelé pracují ve dvou skupinách 3x týdně) 



 V současné době máme 56 žáků s podpůrnými opatřeními ( +  17 žáků 

ukrajinských) 

Ad 4) Změny v personálním obsazení školy - zpráva ředitele školy 

Ředitel školy vysvětlil důvody odchodu čtyř zaměstnanců v loňském školním roce 

Seznámil s novým personálním obsazením pedagogického sboru kvalifikovanými a 

aprobovanými učiteli. Kvalifikovanost pedagogů základní školy je 100%. 

 

Ad 5 )  Školní vzdělávací program - ŠR bere na vědomí změny v ŠVP 

V tomto školním roce pracuje nový koordinátor ŠVP, začíná studovat. 

Pracujeme na celkovém zeštíhlení a zjednodušení našeho ŠVP. 

Nově v tomto školním roce probíhá povinná výuka informatiky, zvolili jsme variantu 

postupného navyšování hodin a zároveň postupného vybavování ICT technikou. 

Disponibilní hodina ČJ ve 3. ročníku je využita k výuce informatiky ve 4. ročníku. 

„Nová“ informatika se vyučuje ve 4. a 6. ročníku, v dalším školním roce 4.,5.,6.,7. 

ročníku atd.  

  

Ad 6) Různé 

 Předcházet šíření respiračních onemocnění (nemocné žáky poslat po domluvě 

s rodiči domů) 

 Projekt půdní vestavby je podán na stavební úřad, v částce 592 900,- Kč  

a 180 000,-Kč vícenáklady, zastupující agentura RPA čeká na vypsání výzvy, 

v případě úspěchu by výstavba mohla začít příští rok 

 Investicí bude úprava prostranství za školou – venkovní prostory pro ŠD 

 a přírodní učebna (v návrhu jsou modulární stavby)  

 Další investicí bude výměna svítidel LED diodové zářivky (nákladem 

135 000,- Kč) v celé budově školy 

 Úkolem pro tento školní rok je rekonstrukce školních dílen (na vlastní náklady 

ZŠ) 

 Návrh rodičů - žáci by se měli více věnovat finanční gramotnosti a mediální 

výchově 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Lada Štěpánková 

 

V Hořicích 12. 10. 2022     _________________________ 

   

        Ing. Tomáš Štayr, předseda ŠR 

     


