
Zápis z 1. zasedání školské rady při ZŠ Mazurská dne 28. 8. 2019 
 
Přítomni:  
 
Předsedkyně ŠR: Mgr. Kateřina Halfarová 
Místopředsedkyně ŠR: PaedDr. Zuzana Láníková 
Zapisovatelka: Markéta Moučková  
Ředitelka ZŠ: Mgr. Milada Bulirschová  
 
Program zasedání:  
 

1. Informace vedení školy. 
2. Projednání úprav a schválení ŠVP pro školní družinu a ŠVP ZŠ s platností a účinností 

od 1. 9. 2019. 
3. Schválení upraveného školního řádu. Platnost a účinnost nového ŠŘ od 1. 9. 2019. 

 

1. Informace vedení školy 
 

 Veškeré úpravy ve škole běží podle plánu, 
 aktuálně je dodáván nábytek do 3. tříd a do 2 oddělení školní družiny,  
 je vymalováno, nově též tmavá chodba u kinosálu, 
 pracuje se na opravách lina a položení nového na schodiště, 
 byly doplněny nové šatní skříňky,  
 od září budou ve škole 4 noví pedagogové na ČJ, AJ, matematiku a částečně na 

dějepis, nová paní vychovatelka ve školní družině/asistentka a rovněž nový pan 
školník, 

 ve škole bude pracovat také nová školní psycholožka. 
   

2. Projednání úprav a schválení ŠVP pro školní družinu a ŠVP ZŠ 
 

 Školní vzdělávací program pro školní družinu byl přepracován, upraven a doplněn 
v souladu s platnou legislativou.  

 Rovněž pak Školní vzdělávací program pro ZŠ byl nově upraven a doplněn. 
 Od nového školního roku bude zařazena výuka AJ již od 2. třídy. 
 Dále bude doplněna výuka Informatiky i do 5. třídy a posílena výuka zeměpisu v 7. třídě 
 1 hodinu. 
 V 6. třídě byla navýšena výuka TV o 1 hodinu, v 7. třídě byla snížena výuka výchovy 

ke zdraví o 1 hodinu.  
 S ohledem na výše uvedené se změnily tabulky s počtem vyučovacích hodin 

v jednotlivých ročnících (nové využití disponibilních hodin a hodin povinně volitelných 
předmětů). 

 Veškeré tyto změny byly projednány se všemi zástupci školské rady, všechny úpravy 
byly jednomyslně schváleny a oba programy byly podepsány. Platnost a účinnost ŠVP 
ŠD i ŠVP ZŠ je od 1. 9. 2019. Zároveň byla zrušena platnost a účinnost stávajícího 
ŠVP ŠD a ŠVP ZŠ ke dni 31. 8. 2019. 

 
3. Schválení školního řádu 

 
 Školní řád byl doplněn o zadávání domácích úkolů v kapitole „Základní povinnosti 

žáka“, nově bod 5, str. 3. 
 Tato úprava byla projednána se všemi zástupci školské rady a jednomyslně schválena. 

Školní řád byl podepsán. Jeho platnost a účinnost je od 1. 9. 2019. Zároveň byla 
zrušena platnost a účinnost stávajícího ŠŘ ZŠ ke dni 31. 8. 2019. 
 

 
Zapsala: Markéta Moučková 


