
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 

 PŘI ZŠ TURNOV, SKÁLOVA 600, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

KONANÉ DNE 2. 5. 2019 

 

ÚČAST: 

Aleš Ressler - předseda, Mgr. Petra Houšková, ing. Zbyněk Miklík, Mgr. Milan Matějka,  

Mgr. Marta Doubravová, Mgr. Michal Loukota – host 

Omluvena: Mgr. Lenka Plívová 

 

PRŮBĚH JEDNÁNÍ: 

1. přivítání členů školské rady panem předsedou, představení nového člena ŠR p. Miklíka 

2. seznámení s programem jednání  

USNESENÍ: 

ŠR schvaluje program jednání ŠR dne 2. 5. 2019. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5  + 1 elektronicky  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

a) informace p. ředitele školy o úpravách ve Školním vzdělávacím programu  

b) seznámení s následujícími akcemi školy – p. ředitel školy 

c) diskuse 

 

3. seznámení se změnami v ŠVP 

V osmém ročníku bude v rámci disponibilních hodin navýšena o 1 hodinu matematika, 

snížen o 1 hodinu zeměpis, z důvodu lepší připravenosti žáků k přijímacím zkouškám na 

střední školy. 

USNESENÍ: 

ŠR schvaluje úpravy v  ŠVP platné od 1. 9. 2019. 

Výsledek hlasování:  

PRO: 5 + 1 elektronicky  PROTI: 0  ZDRŽEL SE: 0 



4. seznámení s následujícími akcemi školy probíhajícího školního roku 

- p. ředitel školy pozval přítomné na Školu hrou – v ZŠ Skálova dne 18. 5. 2019, 

na Zahradní slavnost – v ZŠ Alešova dne 4. 6. 2019 

5. diskuse 

a) - p. ředitel školy seznámil členy ŠR s výsledky přijímacích zkoušek žáků školy 

b) - p. předseda se dotazoval v souvislosti s nárůstem počtu žáků na rozmístění tříd, 

 odpověděl p. ředitel školy – umístění tříd je v jednání, proběhla kontrola hygieny 

v prostorách budovy OAHŠ 

c) p. místostarostka Houšková seznámila ŠR s výsledkem výběrového řízení na 

místo ředitele školy, Radou města byl 25. 4. 2019 jmenován stávající ředitel Mgr. 

Michal Loukota 

d) dotaz M. Doubravové ohledně úpravy stadionu v Alešově ulici (hlavně povrchu 

běžecké dráhy) – stále je v procesu plánování (informace p. místostarostky a 

člena Výboru pro sport p. Miklíka) 

 

 

Zápis zhotovila Marta Doubravová, členka ŠR 

Ověřovatel zápisu Milan Matějka, místopředseda ŠR 


