
Zápis z jednání Školské rady (ŠR) Základní školy Unhošť

Čas konání: 20.09.2022

Místo konání: ZŠ Unhošť

Přítomni:

Dita Makovičková, Iveta Urbanová – za ZŠ Unhošť

Petra Sanytráková, David Svatoš – za zřizovatele školy

Adéla Chocholoušková, Samer Dib – za zákonné zástupce žáků

Jako hosté:

Radka Plasová - ředitelka školy
Lenka Bujdová, Leona Černá, Hana Zahrádková – vedení školy

Program:

1. Přivítání

2. Seznámení členů ŠR s výsledkem hlasování o zástupci základní školy ve ŠR – 

zvolena byla Mgr. Iveta Urbanová a stala se tak členkou ŠR

3. Schopnost usnášení – ano, plný počet členů ŠR

4. Určení zapisovatele – zápis s tohoto jednání připraví David Svatoš

5. Změna vzdělávacího programu 

i. ŠVP byl ŠR schválen před koncem minulého školního roku

ii. ŠR a vedení ZŠ se shodli, že je účelné vytvořit prostor pro další diskuzi 

nad textem ŠVP

iii. Do konce října 2022 mají členové ŠR možnost ŠVP připomínkovat a 

dotazovat se na jednoltivé jeho části

iv. Následně bude svolána schůzka ŠR a připomínky budou diskutovány 

s vedením školy

6. Výroční zpráva

i. Vedení školy připraví návrh Výroční zprávy, která bude připomínkována 

ŠR, aby mohla být schválena

7. Představení potenciálních příležitostí získání dotační podpory 



i. Aktuálně je vypsána dotační výzva z IROP na odborné učebny

ii. Aktuálně je vypsána dotační výzva na gastro provoz

iii. Je potřebné aktualizovat MAP, aby bylo možné žádat o podporu projektů 

v dalších dotačních výzvách

iv. Očekávané vypsání dotačních výzev od MAS (Místní akční skupina) – 

odborné učebny

v. Očekávané vypsání dotačních výzev od MF – kmenové učebny

vi. Očekávané vypsání dotačních výzev od IROP – venkovní učebny a 

podpora enviromentální výuky

8. Diskuze požadavků na doplnění školního řádu

i. ŠR schválila úpravu definující zákaz nosení pokrývek hlavy – vedení 

školy připraví konkrétní formulaci

ii. ŠR schválila úpravu definující zákaz žvýkaček – vedení školy připraví 

konkrétní formulaci

9. Diskuze aktuálních bodů

i. Kvalita online výuky

ii. Personální management školní družiny

10.Diskuze investičních požadavků školy 

i. Vedení školy připraví z informací od učitelského sboru seznam investic a 

požadavků na vybavení školy

ii. Podklad bude použit pro diskuzi se zřizovatelem a pro diskuzi 

s případnými dárci

Následné kroky a akce:

1. Schůzka s vedením města Unhošť

i. Diskuze dotačních příležitostí a přípravy na podání žádostí

ii. Diskuze rozpočtu pro rok 2022

iii. Předání informací členům ŠR a vedení školy

Zajistí: David Svatoš



2. Aktualizace informací o zapojení do MAP a MAS

i. Zkontaktování MAS – doplnění a aktualizace MAP

ii. Revize doplněného MAP s dotační agenturou

Zajistí: Vedení školy, David Svatoš

3. Příprava seznamu investičních požadavků na provoz školy

Zajistí: Vedení školy

4. Zahájení komunikace s dotační agenturou

i. Předání informací o záměrech školy

ii. Určení dalších kroků a termínů další komunikace vzhledem k 

očekávanému vypsání dotační výzvy

iii. Předání informací členům ŠR a vedení školy

Zajistí: David Svatoš

5. Kompletace připomínek ŠVP

i. Členové ŠR pošlou připomínky k ŠVP a předají D.S. ke kompletaci

Zajistí: David Svatoš

6. Výroční zpráva

i. Vedení školy pošle návrh Výroční zprávy k připomínkování členům ŠR

Zajistí: Vedení školy

Zapsal: David Svatoš


