
 

 

Zápis z jednání Školské rady 

Základní školy Opočno, Nádražní 313 

konané dne 29. 8. 2019v 15.30 hodin 

 

Přítomni: Šárka Škrabalová, Ing. Blanka Bartoňová, Ing. Kateřina Macnarová, Mgr. Hana 

Holečková,Mgr. Magdalena Brandová 

Omluveni:Naďa Burýšková 

Hosté: Mgr. Eva Alexanderová 

Program: 1. Nové vedení školy a školní rok 2019/20 

                  2. Školní řád na školní rok 2019/20 

          Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na školní rok 2019/20 

          Vnitřní řád školní družiny a školního klubuna rok 2019/20 

      3. Schválení změny ŠVP 

                  4. Náměty, připomínky a návrhy členů školské rady 

Ad 1. Starostka Šárka Škrabalová představila Školské radě ZŠ Opočno novou ředitelku školy 

Mgr. Evu Alexanderovou, která poté hovořila o organizaci práce ve škole, personálním 

zajištění chodu školy a přípravách na nový školní rok. 

Ad 2. Školská rada byla seznámena s navrženou podobouŠkolního řádu ZŠ Opočno, Pravidel 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žákůa Vnitřního řádu školní družiny a školního klubu na 

rok 2019/20. Školská rada Školní řád ZŠ Opočno, Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků a Vnitřní řád školní družiny a školního klubu na rok 2019/20 schvaluje. 

Ad 3. Ve Školním vzdělávacím programu došlo ke změně v nabídce volitelných předmětů. 

Nový volitelný předmět Praktický seminář nahradí ve školním roce 2019/20 předmět Základy 

administrativy. Při výuce tohoto předmětu se žáci seznámí jak se základy administrativy, tak i 

se základy finanční gramotnosti. Školská rada novou podobu ŠVP ZŠ Opočno schvaluje. 

Ad 4. Paní starostka informovala členky školské rady o dokončené rekonstrukci dívčích toalet 

v budově čp. 313, o budování venkovního hřiště s prostorem pro skok do dálky a vrh koulí u 

téže budovy a o dalších investičních záměrech zřizovatele, které rozšíří možnosti školy pro 

výuku tělesné výchovy. 

Ředitelka školy Mgr. Eva Alexanderová navrhla starostce města Šárce Škrabalové konání 

pravidelných společných informativních schůzek. Starostka s návrhem souhlasila. 

Členky školské rady neměly další náměty nebo připomínky. 

Termín příští schůzky školské rady 

Příští schůzka Školské rady ZŠ Opočno se bude konat ve čtvrtek 3. října v 15.30 hod. 

Zapsala: Mgr. Magdalena Brandová 


