
 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace 
 

č.j.: ZŠP 316-2/2022 

 

Zápis z 3. zasedání Školské rady Základní školy, Česká Lípa,  

Pátova 406, příspěvková organizace  

 
Datum: 28. 6. 2022   Místo: sborovna ZŠ Česká Lípa, Pátova 406   Čas: 14:50 hod. 

 

Svolala:  

p. Dominika Mertlíková, předsedkyně školské rady 

 

Přítomni:  

Jakub Mencl (za zřizovatele), ing. Kateřina Knapčíková (za zřizovatele),  

Hana Brabcová (za zákonné zástupce), Dominika Mertlíková (za zákonné zástupce), Mgr. 

Štěpánka Fojtů (za pedagogické pracovníky), Mgr. Alena Jurkuláková  

(za pedagogické pracovníky) 

 

Nepřítomni: 0 

Omluveni: 0 

Host: Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 

 

Program zasedání: 

1. Přivítání členů školské rady, seznámení s programem zasedání  

2. Úpravy školního vzdělávacího programu 
3. Změny školního řádu 
4. Projednání inspekční zprávy 
5. Výsledky zápisů dětí do 1. ročníku  
6. Autoevaluace školy 
7. Různé, diskuse 

8. Formulace závěrů ze zasedání 

 

Průběh zasedání: 

1. Přivítání členů školské rady, seznámení s programem zasedání  

Paní Dominika Mertlíková seznámila přítomné s programem 3. zasedání školské rady, 

členové školské rady program schválili. 

 

2. Úpravy školního vzdělávacího programu 
Mgr. Alena Jurkuláková seznámila členy školské rady se změnami ŠVP: 

• Dochází k začlenění nové klíčové kompetence – digitální – a nového vzdělávacího 
oboru informatika.  

• Informatika se zaměřuje především na rozvoj informatického myšlení a na 
porozumění základním principům digitálních technologií.  

• Digitální kompetence žáků v jednotlivých vzdělávacích oborech RVP ZV se bude 
rozvíjet podle toho, jak vývoj digitálních technologií zasahuje do jejich obsahů. 



Změny: Oblast Informační a komunikační technologie se mění na Informatika 

Předmět: Informatika na obou stupních 

1. stupeň   

4. a 5. třída – 1 hodina (ve 4. ročníku snížen počet disponibilních hodin o 1 hodinu 

v předmětu Český jazyk a literatura) 

 

 4. ročník 5. ročník 
Informatika 1 1 
Český jazyk a literatura  6+1  
 

2. stupeň – snížen počet hodin volitelného předmětu 

 

název Informační a komunikační technologie nahrazen názvem Informatika 

 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Informatika 1 1 1 1 
 

 

Volitelné předměty na 2. stupni od 7. ročníku 

 7. ročník 8. ročník 9. ročník 
Informační technologie a média 1 1 1 
Polytechnická výchova 1 1 1 
Aplikace a robotika 1 1 1 
Základy administrativy 1 1 1 
 

 
K dalším změnám v ŠVP došlo na základě redukcí Rámcového vzdělávacího programu 

vydaného MŠMT. 

Členové školské rady schválili změny školního vzdělávacího programu. 

 

3. Změny školního řádu 
Mgr. Alena Jurkuláková seznámila členy školské rady s návrhem změn školního řádu:  
 
Doplňuje se: 
 
III. Povinnosti žáků 
Žákům není dovoleno: 
h) cvičit s předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost v hodinách tělesné 

výchovy, je zakázáno nosit při pohybových aktivitách piercing, řetízky, 

náramky, hodinky, prsteny, dlouhé náušnice, dlouhé nehty včetně 

nalepovacích 

Důrazně je zakázáno: 
d) požívat a distribuovat drogy, tabákové výrobky včetně nikotinových a jiné 
návykové látky 
 
 
 



VIII. Vnitřní režim školy 
- malé přestávky, desetiminutové, slouží především k přípravě pomůcek 

na další hodinu, žák je tráví ve třídě, pokud pedagog nerozhodne jinak 
- žáci bezdůvodně nepřecházejí mezi patry 

 
Členové školské rady projednali a schválili změny školního řádu. 

 
4. Projednání inspekční zprávy 
Členové školské rady projednali inspekční zprávu.  
 
Závěry 
Vývoj školy  

• Efektivní využívání platformy MS Teams i v době mimo distanční výuku.  
• Vydávání školního občasníku „Pátoviny“ s aktuálními informacemi o škole.  

Silné stránky  
• Efektivní využívání externího hodnocení výsledků vzdělávání žáků.  
• Promyšlený systém preventivních aktivit a důsledné řešení problémových situací 

vedoucích k minimalizaci projevů rizikového chování žáků.  
• Nadstandardní podpora komplexního rozvoje osobnosti žáků v rámci zájmového 

vzdělávání ve školní družině.  
Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

• Nesprávná organizace vzdělávání ve školním klubu.  
• V základním vzdělávání nedůsledné uplatňování reflexe žáků, jejich sebehodnocení 

nebo vzájemné hodnocení vzhledem ke stanoveným cílům.  
• Nízká míra diferenciace zadávaných úkolů žákům základní školy vzhledem k jejich 

rozdílným znalostem a potřebám.  
Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

• Podporovat práci žáků s různými informačními zdroji, zařazovat vhodné kognitivní 
úlohy, zařazovat práci s chybou, ve dvojicích, zařazovat prvky činnostního a 
kooperativního učení, aktivity odlišné kognitivní náročnosti pro nadané žáky, popř. 
se zájmem o učivo, ale i pro žáky ohrožené školním neúspěchem.  

• V souladu s právními předpisy upravit organizaci ve školním klubu.  
• V souladu s efektivním naplňováním vize dalšího rozvoje posílit konektivitu školy.  
• Ve vzdělávání intenzivněji pracovat s reflexí žáků vzhledem ke stanoveným 

vzdělávacím cílům, k hodnocení jejich práce nebo práce spolužáků. 
 
Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy, seznámil přítomné s přijatými opatřeními k odstranění 
nedostatků uvedených v inspekční zprávě.  
Členové rady berou na vědomí inspekční zprávu a opatření přijatá ředitelem školy.   
 
5. Výsledky zápisů dětí do 1. ročníku  
Mgr. Alena Jurkuláková informovala členy školské rady o výsledcích zápisů dětí do 1. třídy.  
a) Výsledky zápisu do 1. třídy 

• Datum konání: 25. 4.  – 29. 4. 2022 

• Počet zapsaných žáků: 43, z toho dívek: 22 

• Počet odkladů: 5 (z toho 3 spadoví žáci)  

• Počet žádostí o předčasný zápis: 1 

• Přestup na jinou školu: 2 

• Počet přijatých žáků k základnímu vzdělávání: 36, z toho dívek:19 



• Počet přijatých žáků ze spádové oblasti školy: 11 

• Schůzky rodičů proběhly: 17. 5. 2022 

 

b) Výsledky zvláštního zápisu do základního vzdělávání podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.  

• Datum konání zápisu: 8. 6. 2022 od 14:00 do 18:00 hodin 

• Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 0 

• Počet přijatých dětí k základnímu vzdělávání: 0 

• Počet žádostí o odklad začátku povinné školní docházky: 0 

• Počet nepřijatých dětí k základnímu vzdělávání: 0 

 

Členové školské rady berou na vědomí výsledky zápisů dětí do 1. třídy.  

6. Autoevaluace školy 
Mgr. Petr Jonáš seznámil přítomné s výsledky autoevaluace školy: 

• Česká školní inspekce: Výběrové testování žáků 9. ročníku  
• Scio: Trénink na přijímací zkoušky + Scate 
• Standa 
• Klima třídy 
• Klima školy 

Členové školské rady berou na vědomí výsledky autoevaluace školy.  
7. Různé, diskuse 

8. Formulace závěrů ze zasedání 

Paní Dominika Mertlíková formulovala závěry z 3. zasedání školské rady. 

 

 
Usnesení                                                                                            Pro -  proti – zdržel se  

     1. Členové Školské rady schválili program 3. zasedání.                        6 – 0- 0 

     2. Školská rada schválila změny školního vzdělávacího programu.   6 – 0 - 0 

 

    3.  Školská rada schválila změny školního řádu.                                      6 – 0 - 0                                                                                                

                                                                                                                   

    4. Školská rada projednala inspekční zprávu a bere na vědomí opatření přijatá ředitelem    
 
         školy.   
 

    5. Školská rada bere na vědomí výsledky zápisů dětí do 1. třídy.  

 
    6. Školská rada bere na vědomí výsledky autoevaluace školy.  
 
 
    7. Školská rada schvaluje usnesení 3. zasedání.                                       6 – 0 – 0 

 

 

Zapsala Mgr. Alena Jurkuláková 

Schválila p. Dominika Mertlíková, předsedkyně Školské rady 


