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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice 
konané dne 19. 3. 2019  od 17:20 hod v jídelně ZŠ Světice 

 
Zasedání se zúčastnili následující členové školské rady. Školská rada je usnášeníschopná.  

Účastníci členství v radě školy Přítomnost  

Olga Kyzlinková zvolena za pedagogy ZŠ Světice P  

Olga Kozačová zvolena za pedagogy ZŠ Světice P  

Barbora Smetánková zvolena za zákonné zástupce žáků P  

Petr Štěpánek zvolen za zákonné zástupce žáků P  

Pavla Dobiášová jmenována za zřizovatele O  

Kateřina Ruszová  jmenována za zřizovatele P  

HOSTÉ:    

 Monika Cibulková, zástupkyně pro 2. stupeň 

 Jana Procházková a Veronika Kamarytová za SRPŠ 

 Pavla Žižková, ředitelka školy 

 

P  

Datum konání: 19.3.2019  Jméno souboru: SkolskaRada_2019-03-19_ZJ-final.docx 

Rozdělovník Účastníci, web, nástěnka Zpracoval Petr Štěpánek 

Příští jednání 6/2019  

Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven  

Projednávaná témata 
1. SRPŠ 

2. Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí pro školní rok 2019/20  

3. Příjem žáků do 6. tříd pro školní rok 2019/20 

4. Nové volby do školské rady 

5. Propojení prvního a druhého stupně 

1.    SRPŠ 

Paní Procházková a Kamarytová prezentovaly představy zavedení a fungování SRPŠ při ZŠ 
Světice, které školská rada projednala. Zahájení činnosti se předpokládá ihned po zřízení SRPŠ. 
Projednány kroky vedoucí ke zřízení SRPŠ a návrhy prvních aktivit SRPŠ. 

2.        Problematika zápisů účelově formálně přistěhovaných dětí pro školní rok 2019/20 

Školská rada potvrdila kritéria příjmu zveřejněná na stránkách školy a projednala organizaci 
zápisů. 

3.      Příjem žáků do 6. tříd pro školní rok 2019/20 

Kapacita 6. tříd pro školní rok 2019/20 bude navýšena na 3 třídy po 20 žácích. 

4.     Nové volby do školské rady 

Paní ředitelka zorganizuje k výročí školské rady, tj. v září / říjnu 2019. 

5. Propojení prvního a druhého stupně 

Někteří rodiče mají názor, že je vhodné zajistit užší interakci mezi prvním a druhým stupněm. Ve 
spolupráci prvního a druhého stupně škola připravuje Den země, atletický den, Den dětí a 
podobné, především venkovní, aktivity. Dalšími společnými aktivitami jsou školní parlament a 
propojení na společných školních projektech. Propojování je třeba realizovat v dopoledních 
hodinách, neboť odpoledne mají děti kroužky a jiné aktivity. 


