
Zápis z 6. zasedání  školské rady při ZŠ Borek pro funkční období 2014 – 2017 

Místo konání: Multifunkční učebna ZŠ Borek 

Datum a čas konání: 19.9.2016 17:30 

Přítomni: p. Vojtko, p. Kaislerová, p. Šonková, p. Bušková, p. Viktora, p. Cvach (ředitel školy) 

Omluveni: p. Hrdina 

Zapisovatel: p. Vojtko 

Program: 

1) Informace o ŠVP – Mgr. Kaislerová jako koordinátor ŠVP s panem ředitelem seznámili se 
způsobem aktualizace ŠVP z důvodu inkluze, řešeno dodatkem č. 1 platným od 1. 9. 2016. Na 
ZŠ byl v souvislosti s tímto opatřením vymezen způsob implementace jednotlivých stupňů 
podpůrných opatření. Školská rada návrh projednala, bere jej na vědomí a nemá k návrhu 
další připomínky. 

2) P. ředitel informoval o provedených úpravách v budově během letních měsíců – školní 
družina (vestavěná skříň, nový koberec), ředitelna (původní nábytek ze ŠD), bývalá keramická 
dílna (knihovna, prostor pro relaxační aktivity), doplnění nábytku ve třídách.  

3) P. ředitel předložil plán hlavních akcí na školní rok 2016/2017. Bude domluven termín pro 
keramické odpoledne (zřejmě se bude konat v listopadu), nově Vánoční besídka 6. 12. pro 
všechny společně v prostorách kulturního sálu, zápisy do první třídy zřejmě v dubnu 
v souladu s organizací v ČB. Ředitelské volno bude 18. 11. (pátek po státním svátku). 

4) Informace o testování žáků + další projekty – bude obnoven kroužek němčiny už od MŠ, 
sportovní projekt „Děti na startu“ zařazen do programu ŠD, Česká školní inspekce – od  9. – 
26. května 2017 proběhne testování žáků v předmětech ČJ, matematika, cizí jazyk, člověk a 
jeho svět. 

5) Výroční zpráva – výroční zpráva byla projednána bez připomínek a jednomyslně schválena (5-
0-0), p. Bušková při této příležitosti připomněla termíny k předkládání dokumentů pro 
školskou radu. 

6) Návrh rozpočtu 2017 – pan ředitel předložil rozpočet nákladů hrazených z příspěvku obce na 
provozní náklady (610 000 Kč), tento rozpočet je ve stejné výši jako v loňském roce. Návrh 
rozpočtu byl projednán a školská rada k němu nemá připomínky.  

7) Příprava voleb do ŠR, termín bude stanoven na jaře 2017. 
8) Různé – p. Šonková vznesla dotaz ohledně možnosti realizace přednášky k finanční 

gramotnost, pravděpodobný termín realizace bude na jaře 2017. 

19. 9. 2016 

 


