
 

 Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Osová Bítýška  
ze dne 30. 8. 2016 
 

Program:  
 
a) Projednání výroční zprávy  

b) Školní vzdělávací program  

c) Školní řád a pravidla pro hodnocení  

d) Koncepce rozvoje školy  

e) Různé 
 
a) Byla předložena výroční zpráva školy s tím, že bude po schválení 

umístěna na web a předložena zřizovateli  

b) Školní vzdělávací program byl mírně upraven a to tak, že byly 

přidány pasáže o inkluzi a přidána nová (upravená) pravidla pro 

hodnocení žáků.  

pdf 137 kB  -  Charakteristika školního vzdělávacího programu  

pdf 148 kB  -  UP 1. st. od 1. 9. 2016  

pdf 135 kB  -  Zabezpečení výuky žáků se vzdělávacími potřebami  

pdf 126 kB  -  Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných  

pdf 289 kB  -  Pravidla pro hodnocení  

 

c) Byl projednán školní řád, který k tomuto datu neobsahuje žádné 

dodatky. Změny se týkají některých zpřesnění (sankce za počet 

neomluvených hodin, byly vyjmenovány některé okruhy kázeňských 

prohřešků, byly stanoveny orientační počty prohřešků pro udělení 

napomenutí či důtek…). 

d) Koncepce rozvoje školy je stanovena v ročním plánu práce školy, 

který dopodrobna rozebírá jednotlivé segmenty v práci školy. 

Plán vychází z dlouhodobé strategie (priority Kraje Vysočina, České 

republiky - MŠMT i EU) i z krátkodobé strategie, která se opírá o 

výsledky z hospitací, testování tříd jak školních, tak i srovnávacích 

http://www.zsob.cz/upload/14/4/charakteristika-skolniho-vzdelavaciho-programu.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/up-1.st.od-2016.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/zabezpeceni-vyuky-zaku-se-vzdelavacimi-potrebami.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/zabezpeceni-vzdelavani-zaku-nadanych-a-mimoradne-nadanych.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/pravidla-pro-hodnoceni.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/charakteristika-skolniho-vzdelavaciho-programu.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/up-1.st.od-2016.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/zabezpeceni-vyuky-zaku-se-vzdelavacimi-potrebami.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/zabezpeceni-vzdelavani-zaku-nadanych-a-mimoradne-nadanych.pdf
http://www.zsob.cz/upload/14/4/pravidla-pro-hodnoceni.pdf


v rámci celé republiky, stejně tak i z práce poradních metodických 

orgánů ředitele školy atd. 

e) Školská rada podpořila například možnost dohodnout na třídních 

schůzkách stornopoplatky za to, když žák se neúčastní akce. 

Prostředky, které lze žákovi vrátit (neuplatněné vstupné atd.) budou 

žákovi vráceny, nicméně při krátkých málo denních absencích (které 

jsou často některými zákonnými zástupci zneužívány, aby se žák 

nemusel školní akce zúčastnit) nebude např. za dopravu (na kterou by 

museli ostatní žáci přispívat kvůli „neočekávané“ absenci více) podíl 

úhrady vrácen. 

Doplnění práv žáků a studentů ve školském zákoně – mohou se 

obracet na školskou radu 
 

Školská rada projednala a bere na vědomí  
- přípravy na Výroční zprávě školy za rok 2015/2016 
- variantu se stornopoplatky 
- koncepční záměry rozvoje školy a změny ve školním vzdělávacím programu 
- rozpočet školy 
- Inspekční zprávu ČŠI ve škole za školní rok 2015/2016,  
  projednala ostatní kontrolní zjištění ve škole – OHS, ŽP atd… (vše bez závad) 
 

Školská rada schválila v souladu se zákonem 561/2004, školský 
zákon v platném znění 
 

Školní řád vedený pod č.j.: Zms-290/2016-maly 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 

 

Prezence 

- viz prezenční listina 

 

 

 


