
29. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 31.8.2017 

 
Přítomni:  Ivona Matoušková 

   Hana Hynštová 

   Mgr. Alena Repová 

   Mgr. Dana Pospíšilová 

   Mgr. Kateřina Gronichová 

   Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. 

   Vlastimil Minařík 

    

 

Nepřítomni: Mgr. Radka Kokojanová – omluvena 

          Petr Petlach - omluven 

 

Pozvaní hosté:  pan ředitel Mgr. Ondřej Dostalík 

              zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Grossová  

 

Školská rada je usnášení schopná. 

 

 

Bod jednání : Pan ředitel Mgr. Ondřej Dostalík a paní zástupkyně ředitele Mgr. Jitka Grossová 

informovali členy ŠR o změnách a dodatcích ve školních dokumentech a o znění Výroční zprávy 

školy za šk.r. 2016/17 

 

Všechny dokumenty členové ŠR obdrželi v elektronické podobě k prostudování před zahájením 

schůze. 

 

 

1) Dodatek k ŠVP ( Školní vzdělávací program) Otevřená škola 
Dodatek se týká skutečnosti, že se výuka plavání na prvním stupni mění z nepovinné na povinnou. 

 

Všichni přítomní členové ČR jednomyslně souhlasí. 

 

 

2) Školní řád MŠ - změny 
Předškolní docházka je povinná a je stanovena v rozsahu 4 hod. denně. Zákonný zástupce dítěte je 

povinen omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole do 3 dnů (telefonicky, osobně) a po návratu 

dítěte písemně – omluvný list. 

 

Členové ŠR jednomyslně souhlasí se zněním. 

 

 

3) Školní vzdělávací program Školní družiny, Vnítřní řád ŠD – změny 
Změna se týká navýšení počtu žáků ŠD na 85. 

 

Členové ŠR jednomyslně souhlasí. 

 

4) Školní řád – změny 
Edookit, změna v klasifikačním řádu. O všech změnách paní zástupkyně členy ŠR podrobně 

informuje. 

 

Členové ŠR jednomyslně souhlasí. 



 

5) Výchovný kodex žáka – změny 
Změna znění souvisí se zavedením elektronické žákovské knížky. Rodiče a žák má každý své 

přístupové údaje. Vše v této el. žák. knížce vidí stejně, jen žák nemůže omlouvat svoji 

nepřítomnost. Žáci nesmí zneužít přístupové údaje rodičů, omlouvat sami sebe nebo jinak do 

systému zasahovat. 

 

Členové ŠR jednomyslně souhlasí se zněním. 

 

 

6) Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy Kanice 
Pan ředitel podrobně informuje členy ŠR o jejím znění. 

 

Členové ŠR jednomyslně souhlasí. 

 

 

7) Na podzim končí tříleté funkční období ŠR a proběhnou volby. 

 

 

8) Volná diskuze, poděkování a ukončení zasedání 

 

 

 

 

 

Zápis četli: Ivona Matoušková   …............................................... 

  Mgr. Radka Kokojanová  …............................................... 

  Hana Hynštová   …............................................... 

  Mgr. Alena Repová   …............................................... 

  Mgr. Dana Pospíšilová  …............................................... 

  Mgr. Kateřina Gronichová  …............................................... 

  Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. …............................................... 

  Vlastimil Minařík   …............................................... 

  Petr Petlach    …............................................... 

 

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

       Zápis provedla Hana Hynštová 

 

 

 V Kanicích dne 31.8.2017 


