
Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49,příspěvková organizace,  
tel.: 606 076 420, e-mail: info@zs5kveten.cz 

Zápis z jednání školské rady 
30. 8. 2018 

Základní škola, Liberec, ulice 5.května 64/49, příspěvková organizace 

Přítomni : ................................................................................................................................... 

Program jednání : 1) Zahájení, seznámení s programem jednání 
2) Informace o organizaci šk. roku 2018/2019 
3) Projednání nové verze ŠVP Dítě je tvůrcem sebe sama a ŠVP 

Delfín 
4) Informace o zapojení školy do projektů spolufinancovaných z ESF  
5) Různé 

Průběh jednání 
1. Zahájení, seznámení s programem jednání  

Mgr. I.Rejnartová (řed. školy) seznámila přítomné s návrhem programu jednání 
školské rady. K programu nikdo neměl připomínek. 

2. Informace o organizaci šk. roku 2018/2019 
• rodiče informováni prostřednictvím webových stránek o organizaci letošního  
školního roku (např. termíny třídních schůzek, ped. rady, ředitelská volna) 

• informace o realizovaných opravách a údržbě 
• informace o počtu žáků, stavu zaměstnanců 
3. Projednání nové verze ŠVP Dítě je tvůrcem sebe sama a ŠVP Delfín 

• vzhledem k úspěšně pokračující integraci tříd s montessori způsobem vzdělávání – 
již 5 tříd a 6. ročníků bylo nutné dopracovat ŠVP pro tyto třídy. Došlo i k některým 
organizačním změnám – změna učebního plánu, přesuny vzdělávacího obsahu 
napříč ročníky. Čj.: ZŠU5K/0462/2018 

• ŠVP Delfín – došlo ke změně učebního plánu v 6. ročnících jedna hodina navýšena, 
v 9. ročnících jedna hodina snížena. Čj.: ZŠU5K/0463/2018 

4. Informace o zapojení školy do projektů spolufinancovaných z ESF 
Škola využívá v tomto školním roce celkem 4 grantové programy:  

• Potravinová pomoc - OP potravinoví a materiální pomoci –MPSV, partner KIPR – 
Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských 
zařízeních zaměřených na podporu inkluze OPVVV, partner bez finanční spoluúčasti, 
jiné výhody 

• „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů“ Operační program: Výzkum, 
vývoj a vzdělávání (OPVVV) partner 890 848,- Kč 

• „Rozvoj školy“ (šablony), příjemce dotace 1 200 000,-Kč – speciální pedagog, 
doučování, kroužky, čtenářský klub, kluby zábavné logiky a deskových her, školení PP 

•  O další grantové programy se budeme ucházet 
5. Různé – i v letošním školním roce 2018/2019 bude provedeno testování SCIO - 

pro žáky 3.,5., 7. a 9. ročníku ve spolupráci s rodiči  



Základní škola, Liberec, ul.5.května 64/49,příspěvková organizace,  
tel.: 606 076 420, e-mail: info@zs5kveten.cz 

              ....................................                                                                                       
      předseda školské rady


