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Zápis ze zasedání  Školské rady 
 

18.6.2019 

 

Přítomni:  

p. ředitel školy Mgr. Martin Mikuš  

pí. Mgr. Alena Hejnová (za pedagogy) 

p. Ing. Jan Nezmar (za oprávněné osoby zastupující nezletilé žáky) 

p. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (zástupce z magistrátu Liberec) 

 

 

Program : 

 

1. Organizační záležitosti školy: ( Mgr. Alena Hejnová ) 

- první třídy - tři – 63 žáků, opět jedna třída s rozšířenou tělesnou výchovou 

(u zápisu 85 žáků, přijato 63, odkladů 8) 

Odchod žáků – další vzdělávání: 

- Odchází žáci ze dvou devátých tříd, umístili se všichni (22 žáků na střední školy) 

- Odchod 2 žáků z pátého ročníku na víceletá gymnázia a jeden žák ze 7. ročníku 

Vzdělávací plány – inkluze: 

- Máme  37 žáků s IVP (14 – PO3, 23 – PO2), 12 žáků PO2 bez IVP,3 žáci 

s minimálními výstupy, přes 50 žáků s PLPP – PO1 – poskytuje ZŠ 

          Celoškolní projekty: 

- V lednu 2019 ukončena výzva 22, od 1. 2. 2019 nový projekt – Šablony – výzva 63  

(obdobný projekt – rozšíření o ŠD)  

 

2. Plán dalšího rozvoje školy – (p. řed. Mgr. Martin Mikuš) 

Vyhodnocení výzkumu SCIO Mapa školy: 

– zapojeni žáci (2. – 9. ročníků), zaměstnanci, zákonní zástupci žáků – přehled 

zveřejněn i na stránkách školy 

Stav rekonstrukce školy: 

 – nadále pokračuje, k 30. 8. 2019 by měla končit první fáze a úplné dokončení se 

předpokládá k 30. listopadu 2019 

 

3. Organizační záležitosti školské rady (požadavky MML)  

Rozšíření počtu členů: 

 – navýšení na 6 členů – 2 zástupci z řad rodičů, 2 z řad pedagogů, 1 zástupce 

zřizovatele školy a 1 z lokálního spolku či osadního výboru (bližší informace a 

dodatkové volby na podzim roku 2019) 
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Zástupce ke konkurzu: 

– přibližně v říjnu by měl proběhnout konkurz na pozici ředitele naší školy – usnesli 

jsme se, že zástupce ke konkurzní komisi bude člen ŠR p. Ing J. Nezmar – zástupce 

rodičů  

4. Různé:   

- Seznámení a schválení  výroční zprávy v září 2019 proběhne elektronickou formou 

(podepíše ji za ŠR předseda ŠR) 

- příští jednání ŠR bude sezváno až po zveřejnění termínu konkurzního řízení, 

případně po doplňkových volbách 

- diskuze o alternativních variantách vzdělávání žáků  

Závěr:  
1. Seznámení a schválení  výroční zprávy v září 2019 proběhne elektronickou formou  

(podepíše ji za ŠR předseda ŠR). 

2. Příští jednání ŠR bude sezváno až po zveřejnění termínu konkurzního řízení, případně 

po doplňkových volbách. 

3. Zástupce ke konkurzní komisy na pozici ředitele naší školy bude člen ŠR  

p. Ing. J. Nezmar – zástupce rodičů  

       4. Zápis - na vědomí – elektronicky –  
                                         p. ředitel školy Mgr. Martin Mikuš 

                                         p. Ing. Jan Nezmar (za oprávněné osoby zastupující nezletilé žáky) 

                                         p. prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. (zástupce z magistrátu Liberec) 

                                         pí. Mgr. Lenka Řebíčková (MML) 

              

Zapsala:    Mgr. A. Hejnová  

V Liberci  21. 6. 2019 


