
Zápis č. 6 z jednání školské rady při ZŠ Vysočany 
************************************************************************* 

Dne 5. 9. 2013 v 15:00 hodin se uskutečnilo 6. zasedání školské rady při ZŠ Vysočany. 
Jednání se zúčastnili: 
Bc. Kateřina Rezková - zástupce pedagogických pracovníků 
Mgr. Martin Koupý  - zástupce zřizovatele školy 
Ing. arch. Jiří Kouřil – zástupce zákonných zástupců žáků 
 
Program jednání: 
1) Přivítání 
2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy  
3) Projednání změn ve školním vzdělávacím programu 
4) Projednání pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
5) Projednání školního řádu 
6) Projednání vlastního hodnocení školy 
7) Projednání plánu práce školy na školní rok 2013-2014 
8) Různé 
 
Ad 1. Přivítání 
Předsedkyně školské rady přivítala přítomné členy školské rady. 
 
Ad 2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 
Školská rada se podrobně seznámila s výroční zprávou o činnosti školy ZŠ Vysočany za 
školní rok 2012/2013. Diskuze proběhla ohledně metodiky a výsledků testování žáků školy. 
Školská rada výroční zprávu schválila. 
 
Ad 3. Projednání změn ve školním vzdělávacím programu 
Školská rada se seznámila se změnami ve školním vzdělávacím programu SPOLEČNĚ 
KROK ZA KROKEM ŽIVOTEM s platností od 1. 9. 2013. Jde o formální změny, které jsou 
v návaznosti na rámcový vzdělávací program. Změny jsou především v předmětech český 
jazyk, anglický jazyk, člověk a jeho svět a matematika. 
 
Ad 4. Projednání pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Školská rada se seznámila s pravidly pro hodnocení žáků ve školním roce 2013-2014. 
 
Ad 5. Projednání školního řádu 
Školská rada projednala školní řád. 
 
Ad 6. Projednání vlastního hodnocení školy 
Školská rada se zabývala předloženým vlastním hodnocením školy. Podrobně se zabývala 
dotazníkovým šetřením pro učitele, rodiče a žáky. 
 
Ad 7. Projednání plánu práce školy na školní rok 2013-2014 
Školská rada se seznámila s plánem práce školy.  
 
Ad. 8. Různé 
Informace o přípravách zateplení školy, informace o slevových průkazech na dopravu pro 
žáky a další. 

Bc. Kateřina Rezková                             Ing. arch. Jiří Kouřil 
Ve Vysočanech dne 5. 9. 2013   zapsal: Martin Koupý 



 
Usnesení č. 6 

z 6. jednání školské rady při ZŠ Vysočany, které se konalo dne 5. 9. 2013 
*************************************************************************** 

 Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti ZŠ Vysočany za školní rok 
2012/2013. 
 

 Školská rada se seznámila se změnami v ŠVP „Společně krok za krok životem“. 
 

 Školská rada schválila pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním 
roce 2013-2014. 
 

 Školská rada schválila školní řád. 
 

 Školská rada bere na vědomí hodnocení školy za školní rok 2012/2013. 
 

 Školská rada bere na vědomí plán práce na školní rok 2013/2014. 
 
 

 

 
      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Koupý 


