
Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Měčín – p.o. ze dne 15. 10. 2015 
 
Přítomni 

• p. Jaroslav Benda – zástupce rodičů 
• p. Olga Sládková – zástupce rodičů 
• Mgr. Jana Rábová – zástupce pedagogů 
• Mgr. Michaela Šustáčková – zástupce pedagogů 
• Ing. David Tumpach – zástupce zřizovatele 
• p. Marek Šimek – zástupce zřizovatele 
• Mgr. Václava Čejková – ředitelka školy 

 
Omluveni 

 
 
Program jednání 

• Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015 
• Usnesení 

 
Kontrola usnesení 

• Paní Rábová provedla kontrolu usnesení z minulého jednání. Zatím nebyl splněn úkol, 
aby ředitelka školy ve spolupráci s výchovným poradcem a školním metodikem 
prevence zajistila přednášku pro rodiče (šikana, kyberšikana, facebook, drogy) 

o ŘŠ informovala přítomné, že 21. 10. 2015 se koná v PPP v Klatovech schůzka 
školních metodiků prevence s novou okresní metodičkou, která bude podávat 
informace ohledně možnosti využívání jejích služeb; školní metodička 
prevence zjistí možnosti uskutečnění odborné přednášky na požadovaná témata 

  
Průběh jednání 

• Všichni členové rady obdrželi e-mailem Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2014/2015. Ke zprávě byly vzneseny tyto dotazy: 

o P. Tumpach: informace ohledně kapacity školní jídelny – ŘŠ informovala o 
využívání školní jídelny cizími strávníky, o reálných možnostech 

o P. Benda – přijímání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – ŘŠ: má-li 
škola volnou kapacitu, nemůže odmítnout takového žáka přijmout a je povinna 
vytvořit podmínky pro jeho vzdělávání (i když je to někdy nereálné) 

 
Různé 

•  
 
Usnesení 

• Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 
2014/2015 

• ŠMP (p. Cintulová) na poradě ŠMP v PPP v Klatovech zjistí možnosti uskutečnění 
přednášky pro rodiče na téma šikana, kyberšikana, facebook, drogy a ve spolupráci 
s ředitelkou školy případně zajistí přednášku 

 
Zapsala: Mgr. Jana Rábová 
 

 
 ………………………………… ………………………………… 
 Ing. David Tumpach Mgr. Jana Rábová 
 předseda ŠR členka ŠR 


