
Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 

příspěvková organizace 

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 24.10.2019 

Přítomni: Mgr. Radka Smolková 

                  Mgr. Veronika Ješátková 

                  MUDr. Jiří Charamza 

                  Ing. Miroslav Marek 

                  Michal Šrotíř 

                 Host – Mgr. Miloslav Palát 

Program:  

1. Projednání a schválení školního a klasifikačního řádu na školní rok 2019/2020 – rada 

školy projednala inspekční zprávu a plně podpořila řešení pana ředitele a to zařazení 

do školního řádu doplněk o možnosti rozhodnutí rodičů o koupi nebo zapůjčení 

pracovních sešitů 

2. Seznámení a schválení výroční zprávy za školní rok 2018/2019 – možnost 

k nahlédnutí na stránkách školy 

3. Chování žáků v jednotlivých třídách – problémy dělají většinou žáci zařazeni v rámci 

inkluze – žáci s poruchami chování – funguje dobře spolupráce třídních učitelů a 

asistentů pedagoga 

- Ve školním roce 2019/2020 byl zrušen pobyt žáků o velké přestávce v tělocvičně 

z důvodu nekázně a nebezpečí úrazů 

4. Seznámení s projekty školy – Mgr. Veronika Ješátková 

Ve školním roce 20119/2020 spolupracuje naše škola především na dvou velkých projektech, 

a to na projektu Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání – „Mentoring“ 

(reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000532) a na projektu Vzdělávání bez rozdílů II (projekt 

se zjednodušeným financováním - tzv. šablony II, reg. č. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013245).  

 

a) Spolupráce jako nástroj ve vzdělávání – „Mentoring“ 

Tento projekt začal již ve školním roce 2016/2017, kdy jsme zahájili spolupráci s Gymnáziem 

Hejčín jako partnerská škola. Ve školním roce 2019/2020 bude do projektu zapojeno celkem 

10 vyučujících. Zapojení vyučující dále rozvíjejí aktivity z minulých let, které byly zaměřeny 

především na „mentoring“ – sdílení příkladů dobré praxe, otevřené hodiny, tandemovou 

výuku, předávání zkušeností mladším nebo neaprobovaným kolegům a kolegiální podporu 



obecně. Pokračujeme také dále v realizaci aktivity „Aktivní učitel“, která má sloužit k uvádění 

začínajících učitelů či studentů do praxe. Tento projekt bude končit v lednu 2020 

 

b) Vzdělávání bez rozdílů II – tzv. šablony II 

Projekt jsme zahájili v září 2019, přičemž doba trvání bude dva roky. Projekt volně navazuje 

na předchozí projekt Vzdělávání bez rozdílů I. Využívat budeme především personální 

podpory v podobě chůvy v MŠ – pro děti mladší tří let, školní psycholožky a sociální 

pedagožky. Mezi další aktivity projektu patří např. volnočasové aktivity pro děti – odpolední 

kluby, další vzdělávání pedagogických pracovníků školy či projektové dny v MŠ a v ZŠ. 

Zajímavou aktivitou projektu budou sdílení zkušeností mezi kolegy z různých škol.   

 

c) Další projekty, které pokračují 

- Didaktika – Člověka a příroda – spolupráce s PřF UP (Mgr. Eva Šimíčková) 

- Podpora rozvoje digitální gramotnosti – spolupráce s PdF UP (Mgr. Veronika 

Petrová, Mgr. Veronika Ješátková) 

- Implementace krajského akčního plánu (IKAP) – spolupráce SŠ Polygrafická 

Olomouc, SŠ ART ECON Prostějov (Mgr. Tomáš Mrkva, Mgr. Veronika Ješátková) 

- Místní akční plán II (MAP II) – spolupráce s Magistrátem města Olomouc (všichni) 

- Sportuj ve škole (hodina tělesné výchovy navíc) – spolupráce s MŠMT (Mgr. 

Miloslav Palát) 

- Jedinečnost uměleckého výrazu k inkluzivnímu vzdělávání uměleckému 

vzdělávání (Mgr. Miloslav Palát) 

- Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj (IVOK) – spolupráce s PdF UP  

 

5. Nový způsob financování škol – leden 2020  

 

6. Dotované obědy – projekt Krajského úřadu Olomouc – problémy z hlediska 

financování a organizace 

 

7. Zpráva o průběhu inspekce – 26.9.-30.9.2019 

 

8. Plánované akce na školní rok 2019/2020 

 

- vánoční jarmark 

- lyžařský kurs 

- školní ples 

- škola v přírodě – dle  ind. zájmu třídních učitelů 

- projektový den – Den Země – duben-1. a 2. stupeň 

- účast školy v programech – Kouzelná planeta  

 

 



 

V Olomouci 4.11.2019                                                                       Zapsala Mgr. Radka Smolková 

 

 

 

 

 

                                                                     


