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Pozvánka na jednání školské rady 
 
 
 
 
 
Jednání školské rady 
 
   Dovolte, abych Vás pozval na jednání školské rady při ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, 

El.Krásnohorské 2254, které se bude konat v pondělí  15. 4. 2019 ve 14:00 v ředitelně školy. 

 

Program jednání 

 

1. Úvod 

2. Ukončení prvního pololetí školního roku 2018/2019 (akce pro rodiče a žáky, které 

proběhly a jaké plánujeme do druhého pololetí) 

3. Informace ředitele o činnosti školy 

4. Informace o činnostiškolního asistenta na naší škole od 1. 9. 2019 

5. Koncepce školy do roku 2024 

6. Řešení negativních situací na naší škole 

7. Různé a diskuze  

 

 

Prosím o potvrzení účasti. Děkuji. 

 

Ve Frýdku-Místku dne 2. 4.2019                                                   Mgr.David Řeháček 

                                                                                                        Předseda školské rady 
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Prezenční listina 

 

Zasedání školské rady dne 15. 4. 2019. 

Přítomni: 

Mgr.David Řeháček………………………………………………………….. 

 

Mgr.Ilona Doudová………………………………………………………….. 

 

Bc.TaťánaMorysová ………………………………………………………. 

 

Bc.Pavel Machala……………………………………………………………. 

 

Ing.Alena Švrčková………………………………………………………….. 

 

Pavel Gongol…………………………………………………………………… 

 

Jaromír Horký ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El. Krásnohorské 2254 
738 01  Frýdek-Místek 
Tel.: + 420 555 531 651  

 

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, 
El. Krásnohorské 2254 

Bankovní spojení: ČSOB a.s.   IČ: 68157797    
č.ú.:136065612 / 0300   DIČ: CZ68157797 
   
www: 5zsfm.cz   

 

Zasedání školské rady 15. 4. 2019. 

 

Zápis: 

 

1) Pan učitel Řeháček seznámil školskou radu s výchovně-vzdělávacími a sportovními 

akcemi, které na naší škole proběhly v průběhu prvního pololetí školního roku 

2018/2019. Rovněž nastínil projekty, které budou realizovány ještě v letošním 

školním roce. Také byly projednány akce zaměřené na primární prevenci – Renarkon, 

Protidrogový vlak, Charita F-M……. 

2) Pan ředitel Horký informoval o činnosti školy, výstavbě, financování a vizi rozvoje 

školy do budoucna. 

3) Od 1. 5. 2019 by měl na naši školu nastoupit nový školní asistent. Pan ředitel 

odpověděl na dotazy školské rady a přiblížil průběh výběrového řízení. Také byla 

řešena otázka, zda v budoucnu nastoupí také školní psycholog či speciální pedagog. 

4) Projednána byla otázka řešení negativních jevů na 5.ZŠ, řešila se spolupráce s OSPOD 

a Magistrátem města F-M, přiblížilo se také jednání pana ředitele Horkého a paní 

výchovné poradkyně Říhové se zástupci magistrátu, které proběhlo 11. 4. 2019. 

Řešena byla situace okolo žáků s výchovnými a vzdělávacími problémy, jejich vlivem 

na výuku, bezpečí žáků, možný odchod žáků na jiné školy atd. 

5) Pan Gongol otevřel diskuzi o katastrofální dopravní situaci u naší školy, upozornil na 

rizika možných nehod a řešila se možná situace a úprava komunikace před 5.ZŠ. Jako 

budoucí možnost se jeví vybudování „zálivu“ – odbočovacího pruhu určeného pro 

výstup dětí z auta. Tato varianta se již běžně používá a tento systém je nazván „kiss 

and ride“. 

6) Padl rovněž návrh na zorganizování taneční zábavy či večírku pro učitele, rodiče a 

přátelé školy. Tento návrh bude přednesen na pedagogické radě 23. 4. 2019. 


