
Zápis č. 2/2017 

z jednání Školské rady ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, České Budějovice, 

konané dne 31. 8. 2017 

  

Přítomni:  Ing. Michaela Novotná, Mgr. Helena Tlapáková, Pavel Lískovec 

Hosté:  Mgr. Miroslav Kůs, ředitel školy  

 

1. Školská rada jednomyslně schválila ŠVP: 

a) ZŠ ze dne 31. 8. 2017 (12. verze platná od 1. 9. 2017) 

b) MŠ ze dne 25. 8. 2017   

c) ŠD ze dne 30. 6. 2017  

 

2. Školská rada jednomyslně schválila Školní řád, který byl novelizován pro školní rok 

2017 -18 ze dne 30. 8. 2017 

3.  Školská rada jednomyslně schválila Školní řád - Pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků  pro školní rok 2017/18 včetně interního evaluačního plánu školy 

(srovnávací testy ČŠI pro 5. a 9. ročník, příp. jiných bezplatných srovnávacích testů) 

ze dne 20. 8. 2017. V této souvislosti byl ředitelem školy podrobně objasněn záměr 

školy.  

4. Školská rada vzala na vědomí, že dne 29. 9. 2017 bude z provozních důvodů pro žáky 

ZŠ a MŠ ředitelské volno. V případě zájmu rodičů dětí MŠ bude zajištěno pro děti MŠ 

jiné zařízení.  

5. Školská rada byla informována ředitelem školy o událostech, které proběhly v době 

hlavních prázdnin a přípravném období: 

1) Změny zaměstnanců: 

MŠ – Mgr. Přikrylová Zuzana, pokračuje školní asistentka Monika Kubů; zrušena 

funkce vedoucí učiteky MŠ (pí. Zámečníková),  MŠ spadá do kompetence ZŘŠ pí. 

Kábelové, do provozu MŠ se vrátila pí. Zemanová 

ZŠ –  odešla pí. Vybíralíková Lenka, přišla nová pí. učitelka  Mgr. Pavlína Outlá   

         z úseku úklidu odešla pí. Vitáčková Jitka a přišla pí. Jakešová Marie 

ŠD - nová vychovatelka  pí. Zvánovcová 

2) Co se vybudovalo:  

podlaha tělocvična, kabinet 1. st., hudebna, plot, přípojka vody, optický kabel, sanace 

staré budovy a dlažba, MŠ vchod a umělá tráva, WC u jídelny a ŠD, zábradlí hlavní 

vchod, malování, oprava plotu, dveře ŠJ, ŠD 



 

6. Ředitel školy dále informoval členy ŠR o aktuálních záměrech školy na další období.  

  

  

Zapsala: Mgr. Helena Tlapáková       Dne: 1. 9. 2017 


