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El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek 738 01 

 
 
 
 
 

Zápis č. 2 z jednání školské rady 
při Základní škole a mateřské škole El. Krásnohorské 2254, Frýdek- Místek 738 01 

dne 25. 6. 2018 
 
 
 
 

Přítomni:  
PaedDr. Jaromír Horký – ředitel školy 
Mgr. David Řeháček – předseda školské rady 
Bc. Taťána Morysová 
Švrčková Alena – místopředsedkyně školské rady 
Mgr. Katarína Urbanová  
Mgr. Martin Macháč 
 
Omluveni:  
Bc. Machala Pavel 
Mgr. Ilona Doudová 
 
 
Program jednání: 
 

1. Úvod 
2. Informace o změnách v ŠVP 
3. Informace o činnosti školy 
4. Prezentace a úspěchy školy – soutěže, kurzy, aktivity pro žáky 
5. Realizace projektů – výstavby atd. 
6. Ostatní 
7. Závěr 

 
 

Ad 1) Pan učitel Martin Macháč, koordinátor ŠVP, seznámil školskou radu se změnami, 
které se chystají pro školní rok 2018/2019. Přesun hodin, volitelná angličtina, úbytek 
odpoledních vyučování, spolupráce mezi 1.a2.stupněm.  
 
Ad 2) Projednání činnosti školy a školského poradenského pracoviště vzhledem 
k problémovým žákům – Kristián BONGILAJ, Erik LACKO, Jan MICHALKO a další. Školská 
rada byla seznámena s postupy, jež se udály v tomto školním roce při řešení závažného 
nevhodného chování a porušování školního řádu těmito a dalšími žáky. 
 



Ad 3) Byl projednán případ sester Hubičkových vzhledem k prokázanému domácímu 
násilí. Projednány byly rovněž výhrady, které se na adresu školy nesly ze strany Odboru 
sociální péče vzhledem k řešení tohoto případu.  
 
 
Ad 4) Otevřena byla rovněž diskuze o výchovných problémech a problematika romské 
komunity na naší škole a to jak na prvním, tak na druhém stupni. Diskutována byla taktéž 
probíhající inkluze a problémy s ní spojené. 
 
Ad 5) Pan ředitel seznámil školskou radu s již realizovanými a s právě probíhajícími 
stavařskými pracemi a budováním technické třídy, tělocvičny pro stolní tenis, novými 
učebnami informatiky, přestavbou školních šaten na prvním stupni, malováním tříd atd. 
 
Ad 6) Pan Řeháček spolu s panem ředitelem Horkým informovali o úspěších našich žáků 
v mnoha i nesportovních soutěžích (šachisté, fotbalisté, angličtina….) Dále se informovalo 
o proběhnuvších kurzech – adaptační, lyžařský, vodácký, o humanitárním dětském dnu 
ve spolupráci se složkami IZS, městskou policií, horskou službou a střední zdravotnickou 
školou. Nadnesla se také budoucí vize pro branný kurz zaměřený na žáky osmých ročníků. 
Také s činnosti kroužků Centra sportu byla školská rada seznámena. 
 
Ad 7) Pan ředitel hovořil o personálním složení naší školy pro následující školní rok,           
o proběhlém zápisu do prvních tříd, o potřebě sehnat a ufinancovat speciálního 
pedagoga a chůvu do mateřské školy, o rozdělení třídy 7.C a o možných důsledcích 
tohoto rozdělení.  
 
Ad 8) Proběhla diskuze a zodpovězení položených otázek. 

 
Usnesení: 
Školská rada se domluvila na další schůzce, která proběhne v říjnu 2018 a kde bude 
školská rada seznámena s výroční zprávou školy a s plánem fungování školy pro školní rok 
2018/2019. 
 
 
 
 
 
Ověřovatel: Mgr. D. Řeháček 
 
Ve Frýdku – Místku 25. 6. 2018 
 
Zapsal:    Řeháček David                  ……………………………………….            
 
                                                             ………………………………………. 
           předseda 
 

 
 


