
2. zasedání Školské rady při ZŠ Bílovice n. Svit. 

ve školním roce 2016/2017 

Přítomni:          MUDr. Tomáš Gabriel, Ing. Ivo Hažmuk, Ing. Valerie Helánová, Ph.D., Mgr. Libor 

Žanda, Mgr. Monika Kolářová 

Omluveni: Mgr. Petra Glosová, Mgr. Bohuslava Hamáková, Ing. Jan Kovář  

Datum:             22. 03. 2017 

Program: 

1. Seznámení s psycholožkou 

2. Změny ve školním vzdělávacím programu: 

- Školní poradenské pracoviště 

- Výuka Anglického jazyka 

- Plavání 

3. Školní jídelna 

4. Společná e-mailová schránka školské rady 

5. Různé 

Průběh jednání: 

1. Pozvali jsme a uvítali mezi sebou novou školní psycholožku Mgr. Moniku Kolářovou. 

Seznámila nás se svým dosavadním profesním životopisem. Na škole působí od října 2016 

a již jsou vidět první výsledky její práce. Učitelé, rodiče i ředitel vidí její přítomnost na 

škole jako velký přínos.  

2. Školní vzdělávací program doznal změn a školská rada jej schválila. Měnily se tyto části: 

- Školní poradenské pracoviště: dodatek nového posuzování a realizace práce s žáky 

vyžadujícími speciální pedagogickou podporu jsme již schvalovali, nyní zahrnuto ve 

Školním vzdělávacím programu. 

- Výuka Anglického jazyka bude probíhat již od druhého ročníku. Je to reakce nejen na 

podnět rodičů (např. paní Muzikářové), ale i na potřebu učitelů získat více prostoru 

pro výuku v dalších předmětech. 

- Ze stejného důvodu se výuka plavání přesune také do druhého ročníku. Bude probíhat 

40 hodin ve dvou dvacetihodinových turnusech. 

3.  Školní jídelna: Paní Helánová pochválila školní jídelnu. Dlouhodobě vaří dobře a dětem 

tam chutná. 

4. Společná e-mailová schránka školské rady je mnohem lépe filtrována od spamu, děkujeme 

Ivo Hažmukovi. 



5. Různé: Zvuk v telefonu od hlavního vchodu do družiny je špatně slyšet. Pan ředitel slíbil 

nápravu. 

Usnesení: 

ŠR všemi hlasy schválila úpravy ve Školním vzdělávacím programu. 

V Bílovicích nad Svitavou dne 23. 03. 2017 

Zapsala Ing. Valerie Helánová 

Ověřil:   Ing. Ivo Hažmuk   

Příští zasedání školské rady bude XX. června 2017 v 19:00. 
 


