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Zápis z jednání školské rady konaného dne 20. 6. 2022 

Přítomni: 

Za zákonné zástupce:  Marie Černá 

    Petr Musil 

    Helena Záhorová 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Radana Bořilová 

    Šárka Gebriánová 

    Mgr. Alena Mancová 

Za zřizovatele:  MUDr. Marek Bydžovský 

MUDr. Zuzana Kofferová (příchod v 17.10 hod.) 

    Mgr. Hana Šimková 

Host:    Mgr. Libor Rygál – ředitel školy 

Omluveni:    

Projednávané body: 

1. Schválení jednacího řádu školské rady při ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - 

VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace. Jednací řád je přílohou č. 1 

tohoto zápisu. Navržený jednací řád byl jednomyslně schválen (nehlasovala nepřítomná 

MUDr. Zuzana Kofferová). 

2. Projednání školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání na ZÁKLADNÍ 

ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace, v němž 

došlo oproti stávajícímu k rozšíření výuky výpočetní techniky již od 4. třídy a srovnání 

učiva matematiky v jednotlivých ročnících dle nových učebnic (příloha). Školní vzdělávací 

program je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Navržený školní vzdělávací program byl 

jednomyslně schválen. 

3. Informace ředitele školy týkající se školy: 

• obědy – z důvodu zvyšování cen potravin a energií dojde od začátku školního roku ke 

zvýšení ceny obědů. Upozornil na organizaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 

která může pomoct s pořízením obědů dětem v tíživé životní situaci; 

• nástup ukrajinských dětí – v současné době není velký zájem u nástup dětí z Ukrajiny; 

• ve školním roce 2022/2023 budou otevřeny čtyři 1. třídy. 

4. Připomínky v e-mailové schránce školské rady skolska.rada@zs.vratislavice.cz. 

Do e-mailové schránky nebyly doručeny žádné datové zprávy. 

5. Na závěr proběhla obecná diskuze o dopravní situaci v okolí školy. Ke zvýšení dopravní 

bezpečnosti v okolí školy by tak jako doposud měla i nadále v ranních hodinách dohlížet na 

přechodech pro chodce Policie České republiky (ulice Tanvaldská) a pověřená osoba (ulice 
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Nad Školou). Není však v silách ani možnostech školy řešit stále se opakující přestupky na 

úseku dopravy v oblasti porušování pravidel při parkování, nedodržování zákazu zastavení 

nebo zákazu vjezdu. Škola může nabízet vhodná řešení, jejich realizace je však na 

vlastnících příslušných pozemků a příslušných orgánů veřejné moci. 

Zapsal: Petr Musil – předseda školské rady 

 

 

Přílohy 

1. jednací řád školské rady při ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD 

NISOU, příspěvková organizace 

2. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání na ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - 

VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace 
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