
25. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Kanice ze dne 25. 11. 2015 

 

Přítomni: Ivona Ondráčková 

Mgr. Radka Kokojanová 

Hana Hynštová 

Mgr. Alena Repová 

Mgr. Dana Pospíšilová 

Mgr. Kateřina Gronichová 

Doc. Ing. Karol Molnár, PhD. 

Vlastimil Minařík 

Petr Petlach 

Nepřítomni: 0  

Pozvaní hosté: pan ředitel Mgr. Ondřej Dostalík  

Školská rada je usnášení schopná. 

Body jednání: 

1. Představení nově zvoleného ředitele ZŠ a MŠ Kanice Mgr. Ondřeje Dostalíka a jeho kon-

cepčních cílů 

Mgr. Hana Mazancová se vzdala funkce ředitelky ZŠ a MŠ Kanice k 31. 7. 2015 a poté byl vyhlá-

šen konkurz na nového ředitele, který proběhl v září 2015. 

Mgr. Ondřej Dostalík byl dne 24.9 2015 řádně zvolen a od 1. 10. 2015 se stává novým ředitelem ZŠ 

a MŠ Kanice. 

Na dnešním zasedání se pan ředitel školské radě představil a představil své koncepční cíle. 

Pan Mgr. Dostalík byl od 1. prosince 2014 pověřen výkonem funkce zástupce ředitelky ZŠ a MŠ 

Kanice a od 17. dubna 2015 mu bylo svěřeno řízení školy po dobu její pracovní neschopnosti. 

Za tuto dobu se dobře seznámil s provozem školy a v koncepci z těchto zkušeností vycházel. 

Dále vycházel z materiálů MŠMT ČR (např. Národní program vzdělávání v ČR, školský zákon 

a další) a zužitkoval své dosavadní dlouholeté zkušenosti z jiných základních škol, kde působil. 

Do koncepce se v neposlední řadě promítly jeho osobní vlastnosti jako je nadšení pro věc 

a schopnost racionálně řešit všechny obtíže. 

Členové ŠR měli k dispozici celou tištěnou verzi koncepce školy k nahlédnutí. 

Pan ředitel koncepci rozdělil do 5 oblastí, z nichž každá má mnoho postupů a cílů. 

Zmiňuji některé z nich: 

V ZŠ se vzdělává podle ŠVP „Otevřená škola a v MŠ „Moje krůčky k poznávání světa.“ 

Snaha o zajištění pozvolného přechodu dětí z MŠ do ZŠ (společné akce). 

 Do výuky by měly patřit hry pro sebepoznávání, rozvíjení sebevědomí a samostatnosti. 

 Vedení dětí k morálním hodnotám, k pozitivnímu vztahu ke světu, k lidem a k přírodě. 

 Zapojování do soutěží a olympiád, rozvíjení talentu. 

 V praktických činnostech podpořit manuální zručnost žáků. 

 Rozšíření nabídky sportovních kurzů. 

 Rozšíření akcí navazujících na výuku (exkurze, besedy, kulturní akce, výstavy, besídky, se-

tkávání.) 



 Více zapojit žáky do života školy: pokračování ve vydávání školního časopisu, žákovská 

rada, možnost žákům podílet se na tvorbě webu školy, zkusit svěřit žákům organizaci někte-

rých akcí.. 

 Zajištění rovné příležitosti pro všechny žáky – vytvářet vhodné podmínky pro vzdělávání 

mimořádně talentovaných i těch se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 Logopedická péče pro děti z MŠ, popř. i ZŠ. Inovace a rozvíjení školních vzdělávacích pro-

gramů. 

Výchova ke zdraví: 

 od MŠ vést ke správným stravovacím návykům, k pohybovým dovednostem, preventivně se 

zaměřit na rizikové chování (návykové látky, šikana). 

 Soustavné zkvalitňování práce školní družiny podle potřeb rodičů. 

  

Zajištění stabilního, kvalifikovaného a efektivně spolupracujího týmu pedagogických i nepedago-

gických pracovníků. 

Prohlubování dobrých pracovních a mezilidských vztahů, podpora profesního rozvoje. 

Efektivně využívat jazykovou a počítačovou učebnu, interaktivní tabule, školní arboretum, hřiště i 

celý areál školy. 

Prohlubovat spolupráci s rodiči žáků a zapojit je do chodu školy (vedení kroužků, sportovní a kul-

turní akce, besedy o povolání, rodičovské čtení knih, rodičovské kavárničky, rodičovské schůzky, 

konzultační hodiny, dny otevřených dveří aj.) 

Pokračovat a dále rozšiřovat využívání prostorů školy ke kulturním akcím školy (spolupráce se 

ZUŠ Adamov, pořádání besed, koncertů, divadelních představení, školní karneval aj.) 

Spolupracovat se zřizovatelem při plánování a realizaci akcí pro veřejnost (např. vítání občánků, 

vystoupení žáků k různým výročím) 

Spolupodílet se na aktivním využití volného času dětí v obci. 

Navázat a rozšířit nabídku a umožnit veřejnosti využití školních prostor, spolupracovat s dalšími 

subjekty (Sbor dobrovolných hasičů Kanice, SOKOL, ZŠ a MŠ v sousedních obcích). 

Modernizovat a doplňovat vybavení v souladu s hospodárným čerpáním rozpočtu. Spolupracovat se 

zřizovatelem při financování. Zvyšovat příjmy školy prostřednictvím mimorozpočtových zdrojů 

(dotace, projekty, granty) 

Závěr: 
Školská rada bere na vědomí jmenování Mgr. Ondřeje Dostalíka do funkce ředitele ZŠ a MŠ Kanice 

Školská rada bere na vědomí koncepci rozvoje Základní školy a Mateřské školy Kanice 

Školská rada podporuje takto koncipovanou koncepci školy 

 

2. Dopravní situace před školou 
Zpomalovací práh před školou by měl být zhotoven v příštím roce. 

3. Volná diskuze 
Poděkování panu řediteli a členům školské rady. 

Ukončení 25. zasedání ŠR 



 

 

Zápis četli:  

Ivona Ondráčková …............................................... 

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 23.11.2015 

 


