
Základní škola a mateřská škola 

El. Krásnohorské 2254, Frýdek-Místek 738 01 

 

 

 

 

 

Zápis č. 1 z jednání školské rady 

při Základní škole a mateřské škole El. Krásnohorské 2254, Frýdek- Místek 738 01 

dne 31. 10. 2018 pro školní rok 2018/2019 

 

 

 

 

Přítomni:  

 

PaedDr. Jaromír Horký – ředitel školy 

Bc. Pavel Machala 

Mgr. David Řeháček 

Mgr. Ilona Doudová 

Bc. Taťána Morysová 

Ing. Švrčková Alena 

 

 

Program jednání: 

 

 

1. Projednání výsledků doplňujících voleb do školské rady 

2. Projednání výroční zprávy školy, schválení 

3. Informace ředitele o činnosti školy 

4. Diskuse 

5. Prohlídka školy 

 

 

 

Ad 1) Dne 25.9.2018 byly provedeny doplňující volby členů školské rady ze strany 

rodičů. Na místo člena školské rady rezignovala Ing. Katarína Urbanová a byl zvolen pan 

Pavel Gongol. 

 

Ad 2) Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2017 /2018, výroční zpráva bude 

doplněna a upřesněna dle požadavků zřizovatele. Výroční zpráva byla projednána a 

schválena. 

 

Ad 3) Pan ředitel podrobně informoval o činnosti školy v uplynulém školním roce. 

Vyzdvihl úspěchy, především 1. místo v celorepublikové soutěži školních časopisů. 

Představil také vizi školy v nadcházejících letech. Informoval členy školské rady o 

organizaci školního roku 2018/2019. Předseda školské rady Mgr. David Řeháček 

informoval o adaptačním kurzu pro žáky 6. ročníku a dalších akcích školy. 

Profilace školy je strukturována do dvou oblastí.   



   První je sport a sportovní vyžití žáků i veřejnosti. Umožňuje to sportovní vybavení 

školy, nově vybudovaná učebna stolního tenisu, venkovní posilovna a sportoviště. 

 

   Druhá oblast směřuje k realizaci Projektů IROP a Šablony II.  

 

   Profilace školy v budoucích letech povede k zavedení matematického zaměření tříd, 

zavedení kroužku robotiky, profilové třídy AJ, inkluzivní vzdělávání a pozice speciálního 

pedagoga. 

 

   Problémem je personální řešení v MŠ a parkování před školou. Pan ředitel se na 

zřizovatele obrátí o pomoc při řešení těchto otázek. 

 

Ad) 4. V diskusi bylo jednáno o ošetření bezpečnostního zabezpečení venkovních 

sportovišť, parkování veřejnosti před školou, aktivity žáků, řešení havárie vody 

v uplynulém školním roce. 

 

 

Usnesení: 

ŠR odsouhlasila Výroční zprávu školy za školní rok 2017/2018 a projednala hlavní 

problémy školy. Další schůzka bude svolána v průběhu školního roku 2018/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatel: Mgr. D. Řeháček 

 

Ve Frýdku – Místku 1. 11. 2018 

Zapsala: Mgr. I. Doudová                          ……………………………………….            

 

                                                                      ………………………………………. 

      předseda 

 

 
 


