
Zápis ze zasedání školské rady ze dne 17.9.2008 
 
Přítomni: p. Lambot, Konečná, Molnárová, Procházka, Juřenová,Zabloudilová 
Nepřítomni: p. Růžička, Vavřina 
Omluvena: p. Pospíšková 
Hosté: p.řed. Smíšek 
 
Program: 1) Výroční zpráva – zprávy MŠ spadajících pod ZŠ Drnholec byly dodány až 
                                                 k dnešnímu datu, byly dány k dispozici na schůzce rady 

- zmenšil se pokles počtu dětí v MŠ 
- výroční zpráva byla jednohlasně schválena 

 
                2) Školní řád – upřesněno otvírání oken a manipulace se žaluziemi(bod 9) 
                                      - v hodinách TV sundávat mj. prstýnky (bod 13) 
                                      - doplněk ŠŘ – projednáván na schůzce šk. rady – do školního řádu 
zanesena tzv. „neodpracovaná hodina“= žák nemá vůbec žádné pomůcky potřebné pro výuku, 
tudíž nepracuje, za určitý počet neodpracovaných hodin – kázeňské postihy 
                                      - školní řád jednohlasně schválen 
 
 
                3) Dodatek ŠVP – změna tabulky u I.st. – změna názvů předmětů,změny ve volných 
hodinových dispozicích 
                                           - změny disponibilních hodin na II. st.  
                                           - přesuny v učebních látkách – M(2.tř.), F(6.-7.tř.), Z(8.tř.),ZPC(7.-
9.tř.), VP-Výtvarné projekty – nový předmět + osnovy 
 
 
                4) Různé: 1) Generální oprava MŠ Drnholec – plynové topení 
                                                                                        - zateplení budovy 
                                                                                        - nová plastová okna, potrvá asi do 
ledna 09 
                                 2) 3.tř. – stížnost p. Molnárové na přetahování vyučování přes 
přestávku+ velmi časté vyučování po obědě, p. řed. Smíšek projedná s p.uč.Sejkorovou 
                                 3) školní ples – 24.ledna 2009   
                                 4)- byl podán,schválen a realizován přírodovědný projekt ing. Milošem – 
přírodovědné výstavky 
                                    - byl schválen projekt pro cizí jazyky vyhlášený MŠMT –Jak šel Honza 
do světa  
                                    - byl podán projekt pro jazykovou výuku MŠMT – Společné čtení ve 
výuce( zlepšení gramotnosti) 
                                    - byl prodán projekt „Já na to mám“ – projekt    EU  
                                 5) Dostavba ZŠ – v polovině července 08 byla podána další žádost o 
dotace na 2. fázi rekonstrukce školy, zatím bez odpovědi – zateplení tělocvičny, 
centralizované topení v celé budově  
                                 6) p. Juřenová – znovu podána námitka na kvalitu jídel ve ŠJ a na 
případné rozšíření nabídky jídel, p. řed. domluví schůzku s vedoucí ŠJ p. Kratochvílovou. 
 
 
Zapsala: Zabloudilová                                                   Předseda školské rady: Ing. Jan Lambot 
                                   


