
Zápis z jednání  
Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17 

 

 

Termín:   24.6.2021 

Místo:  sborovna 

Čas:  16:00 hod. 

Program: 

 
Program prvního zasedání školské rady: 

 
Program:  
1. Přivítání a vzájemné seznámení členů  
2. Schválení jednacího řádu  
3. Volba předsedy  
4. Diskuze (plán schůzek)  
5. Diskuze 

 

Přítomni:  
Ing. arch. Zuzana Matelová, Mgr. Petra Havlíčková, Mgr. Veronika Nováková, RNDr. Jarmila 

Moravcová, Mgr. Irena Štěpánková 

 

Nepřítomen: Ing. Pavel Čech - omluven 

    

 

Host:  Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy 

 

 

ad. 1 

Přivítání členů ŠR, stručné vzájemné seznámení. 

 

ad. 2 

Ředitel školy vyvolal diskuzi o návrhu jednacího řádu. Členové školské rady schválili jednací řád 

Školské rady.  

 

Pro přijetí:   5  Proti:  0   Zdržel se: 0  

  

ad. 3 

Ředitel školy vyvolal diskuzi a vyzval přítomné k navržení předsedy Školské rady při ZŠ Krnov, 

Janáčkovo náměstí 17. 

Návrhy:  Ing. arch. Zuzana Matelová 

Školská rada zvolila předsedou:  Ing. arch. Zuzana Matelová 

 

Pro přijetí:   5  Proti:  0   Zdržel se: 0  

 

ad. 4 

 

Ředitel školy požádal ŠR o stanovení termínů jednání s prosbou, zahrnout do plánu říjen a duben. 

ŠR se shodla na termínech 21. říjen nebo 4. listopad, duben a dle potřeby, vždy ve čtvrtek od 15:30 

hod. Přesné termíny budou upřesněny min. 14 dní před schůzkou. 

- hlavním tématem schůzky v říjnu 2021, budou povinné dokumenty školy (Výroční zpráva, Plán 

práce a informace k revizi ŠVP) 

 

ad. 5 

Ředitel seznámil ve zkratce z hlavními úkoly na kterých škola v současné době pracuje (rozvoj 

matematické gramotnosti, čtenářské a kritické gramotnosti, formativního hodnocení a využití ICT ve 

výuce. Od příštího roku bychom se měli systémověji zaměřit na práci s talentovanými žáky v rámci 

spolupráce s Quido v programu OKAP II. 

Velkým cílem je postupný rozvoj pedagogických dovednosti v rámci BOV na který je zaměřena naše 

spolupráce s projektem Pomáháme školám v úspěchu. 



Nadále chceme podporovat prvky inkluzivní výuky a zavádění účinných podpůrných opatření. 

Dále se diskuze přenesla ke spokojenosti a dopadům distanční výuky a k specifikům Hejného metody 

a především k numerice a rychlosti 

 

 

 

 

Usnesení: 

 

1. ŠR schválila jednací řád ŠR 

2. ŠR zvolila předsedu ŠR – 

 

 

Úkoly: 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Mgr. Karel Handlíř    Schválil: Ing. arch. Zuzana Matelová  


