
ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SCHUZLOVY SADY 

VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM 

 

Zápis z jednání: 26. 8. 2019 

 

Přítomni:  

Za zřizovatele školy: 

 Mgr. Alexandra Jiřičková 

 Mgr. Dušan Kubica 

Za zákonné zástupce žáků: 

 Mgr. Dagmar Motalová 

 

Za pedagogické pracovníky: 

 Mgr. Helena Seitlová  

 Mgr. Diana Kotová 

Host: 

  Ředitel školy Mgr. Ivan Jugl  

 

Program: 

Jednání školské rady zahájila předsedkyně Mgr. Helena Seitlová. Jednotlivé 

body porady vedl ředitel školy Mgr. Ivan Jugl. 

1. Prezentace školy – pracovníci školy, počty žáků 

2. Změny a úpravy školního řádu 

3. Změny ve školním vzdělávacím programu (ŠVP) 

4. Diskuze  

 

Ad 1. Ředitel školy představil členům prostřednictvím prezentace změny  

ve složení pracovníků školy – přibylo pět učitelů na 2. stupni, dvě asistentky 

pedagoga na 1. stupni a jeden kuchař ve školní jídelně. Vítanou změnou je 

přítomnost speciální pedagožky ve škole. Mgr. Eliška Tauchmanová bude 

kromě konzultací vést i předmět speciálně pedagogické péče s vybranými 

žáky. 

 Ad 2. Ve školním řádu byly provedeny změny týkající se provozu nově 

vybudovaného výtahu na budově A a zvedací plošiny. Výtah je určen pro 

osoby se sníženou mobilitou. Žáci 1. stupně ho mohou používat jen 

v doprovodu dospělé osoby, žáci 2. stupně samostatně (po poučení) 

s čipem.  



Ve školním řádu bude také nově uvedeno opatření k používání mobilních 

telefonů ve škole. Nově je žáci smí používat jen během velkých přestávek. 

Ad 3. Ve školním vzdělávacím programu byly provedeny změny týkající se 

zájmového vzdělávání. Nově nebude anglický jazyk ve druhém ročníku 

nabízen jako nepovinný předmět, ale zájmový kroužek.  

Po nákupu nových učebnic byly aktualizovány osnovy ruského jazyka  

v 7. – 9. ročníku, v anglickém jazyce 6 a 7. ročníku. 

V 9. třídách byla posílena dotace matematiky o 1 hodinu týdně.  

 

Závěr:  

Přítomní členové školské rady schválili změny ve školním řádu a úpravy 

školního vzdělávacího programu. 

 

 

Dne 28. 8. 2019, ve Dvoře Králové nad Labem 

Zapsala Mgr. Diana Kotová 

 


