
Zápis z 5. jednání školské rady při ZŠ a MŠ Valeč ze dne 18.2.2013 
 
Přítomni: Mgr. Odehnalová A., Čaňková L, Čaňková V., Mgr. Ptáčková V., Mgr. 
Blecha P., Pavlíček V., Mgr. Nešpor J. 
Omluveni: Mgr. Jordan P., Ing. Masopust P., Ing. Vala B. 
 
Program: 

1. Úvod 
2. Volba zapisovatele a ověřovatele  
3. Informace o projektu Peníze školám 
4. Vyjádření k doporučením školské rady řediteli školy 
5. Různé  
6. Termín příští schůze ŠR 

 
Usnesení: 
Školská rada schvaluje: 
 

1) Informace Mgr. Nešpora k projektu EU Peníze školám – peníze budou 
použity na tvorbu a realizaci šablon i potřebné vybavení v souvislosti se 
šablonami.  

2) Vyjádření k doporučení školské rady vyhodnotit užitečnost zvonění na 
konci vyučovacích hodin.  Mgr. Nešpor sdělil, že od 25.2.2013 bude 
zavedeno zvonění i na konci vyučovacích hodin. 

3) Školská rada doporučuje řediteli školy omezit pracovní sešity a více psát 
do sešitů. 

4) Vyjádření Mgr. Nešpora k vhodnosti užívání pravidelného sledování 
televizních pořadů nebo videonahrávek (byť i na kratší dobu) v 
dopoledních hodinách. Dle sdělení Mgr. Nešpora nejsou v MŠ pravidelně 
sledovány televizní pořady nebo videonahrávky. Děti sledují televizi 
pouze v případě velmi špatného počasí a jen velmi krátkou dobu, děti 
mají navíc možnost jiné  aktivity, pořady slouží k doplnění výuky v MŠ.  
Školská rada doporučila řediteli školy nadále sledovat četnost sledování 
televizních pořadů v MŠ. 

5) Připomínka rodičů k výuce dějepisu a požadavkům na znalost učiva, 
zvláště letopočtů.  

6) Informace o výletech, lyžařském kurzu, zápisu do první třídy. Dotaz na 
školní ples - školní ples ZŠ a MŠ Valeč je plánován na příští školní rok. 



7) Školská rada doporučuje podpořit návrh ředitele Mgr. Nešpora na 
navýšení rozpočtu obce o vybavení potřebným nábytkem v multimediální 
učebně. Kde je momentálně nábytek nevhodného složení a velikosti. 

8) Termín příští školské rady - 20. 5. 2013 . 
 

 
Zapsala: Mgr. Vlasta Ptáčková     Ověřovatel: Mgr. Petr Blecha 
 


