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Zápis ze zasedání Školské rady při Základní škole, Žatec,  

Jižní 2777, okres Louny 
 

úterý 21. 6. 2022 v 14,30 hodin 

 

Program: 

 

1. Kontrola usnesení z posledního jednání. 

2. Projednání návrhu investic na rok 2023. 

3. Projednání úprav ve školním řádu. 

4. Projednání nového ŠVP s novou informatikou. 

5. Zpráva o chodu a rozvoji školy. 

6. Diskuze. 

7. Usnesení. 

 

 

1. Kontrola usnesení z posledního zasedání: 

8. 10 2021: 

- Školská rada schvaluje výroční zprávu za rok 2020/2021 

- Školská rada schvaluje změny ve školním řádu, platné od 9. 10. 2021 

 

2. Projednání návrhu investic na rok 2023: 

Vysvětlení jednotlivých bodů a zodpovězení dotazů.  

- bod 1 – oprava podlahy v kuchyni – zkusit opravit z rezervního fondu 

  

3. Projednání úprav ve školním řádu: 

- str. 8 – odstavec 14 – změna formulace návykových látek dle doporučení MŠMT 

 

4. Projednání nového ŠVP s novou informatikou: 

- na základě nového RVP ZV 2021 – byl upraven ŠVP, který vstoupí v platnost 1. 9. 2022 

- podstatnou změnou je nová informatika, která bude zastoupena 1 hodinou od 4 do 9 třídy 

- dále byly posíleny na dvě hodiny týdně ve všech ročnících 2. stupně polytechnické 

předměty Př, Z a F. 

 

4. Zpráva o chodu a rozvoji školy: 

Členové školské rady byli seznámeni s událostmi, které se staly v období mezi zasedáními. 

Byly zodpovězeny dotazy. 

 

5. Diskuze: 

- skladba jídelníčku v jídelně – odpovídá spotřebnímu koši, různé názory na chutě 

v jídelně, nedostatek nových kvalifikovaných kuchařek, které by byly ochotné vařit 

v jídelně za tabulkové částky 

- nepořádek v parku – mohlo by docházet k častější mu a pravidelnějšímu úklidu odpadků 

z celé plochy parku, nejen kolem košů, kam zmizely lavičky 
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6. Usnesení: 

- Školská rada schvaluje návrh investic na rok 2023. 

- Školská rada schvaluje úpravu ve školním řádu platnou od 22. 6. 2022. 

- Školská rada schvaluje nový ŠVP s novou informatikou platný od 1. 9. 2022. 
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V Žatci dne 21. 6. 2022 

 

 

Za správnost: 

 

Ing. Helena Šmeráková  ___________________________ 

 

Vladimír Martinovský ___________________________ 

 

Jaroslav Špička  ___________________________ 

 

Eva Kapicová   ___________________________ 

 

Oldřich Kuneš   ___________________________ 

 

Mgr. Bc. Lenka Mottlová ___________________________ 

 

Ing. Kateřina Škvarová ___________________________ 

 

Mgr. Eva Vávrová  ___________________________ 

 

Mgr. Lada Frýbová  ___________________________ 

 


