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   Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice,  

17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

 
 

 
Zápis z jednání školské rady ze dne 18. 10. 2022 
       
Program: 
 

1. Zahájení 

2. Výroční zpráva o činnosti školy 

3. Schválení Výroční zprávy 

4. Úprava Školního řádu 

5.  MAS Lašsko, OKAP II a NPO 

6. Diskuse 

 
ad 1) Zasedání školské rady zahájil její předseda pan Lukáš Rozsíval, který přivítal přítomné členy a 

hosta – ředitelku školy Mgr. Zdeňku Havlíkovou. 

ad 2)    Ředitelka školy seznámila členy školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy a změnami ve 

způsobu jejího zpracování. 

ad 3)    Hlasování o Výroční zprávě školy - všichni přítomní Výroční zprávu schválili.  

Pozn. Mgr. René Lakomý svůj souhlas vyjádřil na dopolední schůzce s ředitelkou školy. 

ad 4)    Ředitelka školy seznámila členy školské rady s úpravou Školního řádu – zákaz používat mobilní 

telefon během pobytu ve škole (s výjimkou jejich použití na pokyn vyučujícího) a zákaz přinášet 

do školy veškeré produkty, které svým charakterem připomínají tabákové výrobky. 

ad 5)  Ředitelka školy seznámila členy školské rady s programy na podporu rozvoje školy – MAS 

Lašsko (nákup IT vybavení), OKAP II (podpora zájmového vzdělávání – výuka robotiky a 

programování) a NPO (dotace 1000 Kč na žáka, výuka IT technologií, nákup chrombooků, 

v plánu je nákup dronů). 

ad 6) Ředitelka školy informovala členy školské rady o personálních změnách, o vzdělávání 

pedagogických pracovníků (80 % je realizováno mimo přímou pedagogickou činnost),  

o provozu nového školního bufetu, o problémech naplňování programu Skutečně zdravá škola. 

Dalším tématem diskuse byly akce, které škola připravuje na školní rok 2022/2023.      

 

Přítomni: 

Lukáš Rozsíval     za zákonné zástupce 

Mgr. Radka Babincová   za zákonné zástupce 

Mgr. Iva Bukovjanová   za pedagogické pracovníky 

Mgr. Monika Tomanová  za pedagogické pracovníky 

Omluveni: 

Ing. Mgr. Lucie Macháčková  za zřizovatele 

Mgr. René Lakomý   za zřizovatele 

 

Host: 

Mgr. Zdeňka Havlíková   ředitelka školy 
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