
Zápis č. 1   

1. zasedání školské rady ze dne 29. 9. 2021  

– svolala ředitelka školy v daném termínu po konání voleb 

Seznam přítomných: 

Iveta Pavlíková, Yveta Černohorská, Alena Smutná, Soňa Kapicová, Mgr. Lenka Kalivodová, Mgr. 

Zuzana Koštířová, ředitelka školy Mgr. Věra Floriánová, zástupkyně ředitelky školy Mgr. Lenka Rusová 

Program: 

1. Zahájení, představení členů školské rady 

2. Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele školské rady 

3. Jednací řád 

4. Diskuze 

Usnesení: 

Ad1)  

Úvodní slovo ředitele školy Mgr. Věry Floriánové 

- představení členů a náplně školské rady 

Ad2)  

Vysvětlení účelu a pravomocí volených funkcí školské rady 

- Význam a úlohy předsedy školské rady 

- Volba předsedy, místopředsedy a zapisovatele 

Přítomnými byly zvoleny: 

Předseda školské rady: Iveta Pavlíková 

Místopředseda školské rady: Mgr. Lenka Kalivodová 

Zapisovatel: Mgr. Zuzana Koštířová 

Ad3)  

Jednací řád školské rady byl jednohlasně schválen – text viz příloha 

Ad4)  

V diskuzi byly členky školské rady seznámeny: 

-  s chodem školy pro školní rok 2021/2022 

- personálními změnami – nová pozice koordinátora projektů/ Mgr. Josef Florián a nové 

obsazení školního metodika prevence/ Mgr. Dana Jandačová, jinak zůstává personální 

obsazení stejné  



- ŠVP – úpravy dle RVP ZV /zavedením nového předmětu INFORMATIKA, úpravy výstupů a 

souvisejícího učiva/, dokončení čistopisu je předpokládáno do konce měsíce října, školská 

rada bude seznámena a k návrhu se bude moci vyjádřit do svého dalšího zasedání 15. 11. 

2021 

- škola se zapojila do mezinárodního finského projektu KIVA – 12 pilotních škol v ČR, 

podporujícího prevenci proti šikaně, zákonní zástupci i školská rada dostanou průběžné 

informace k tomuto programu na stránkách školy www.zsbreziny.cz, náplň programu bude 

žáky provázet celým školním rokem 2021/2022 

- dokumenty k návrhu rozpočtu zřizovatele pro rok 2022 a střednědobého rozpočtu pro roky 

2022 až 2025 budou projednány na následné schůzce školské rady v listopadu 2021 

 

V Děčíně 29. 9. 2021 

Zapisovatel: Mgr. Zuzana Koštířová  

Schválil předseda školské rady: Iveta Pavlíková 

 

http://www.zsbreziny.cz/

