
Zápis ze schůze školské rady při CZŠ Rudolfovská, 

konané dne 13. 6. 2022 

Místo konání: ředitelna CZŠ 

Přítomni:  gen. Vikář R. D. Mons. ThLic David Henzl 

                 S. M. Serafína Bartůšková       

                 Mgr. Věra Prokešová 

                 Mgr. Anna Zajíčková 

        Mgr. Kateřina Kasková 

Omluveni: Ing. Jana Faktorová 

Hosté:  Mgr. Jan Schreib 

  Mgr. Šárka Kubínová 

 

Program: 

1. Přivítání a seznámení s programem schůze 

2. Hospodaření CZŠ za rok 2021 

3. Zhodnocení zápisu dětí do 1. tříd a přijetí žáků na střední školy a gymnázia 

4. Revize ŠVP 

5. Úpravy ve školním řádu 

6. Různé 

 

1. Zahájení – seznámení přítomných s programem schůze 

  - program byl jednomyslně schválen 

 

2. Mgr. Jan Schreib vysvětlil přítomným posun schůzky až na červen (důvod – 

personální změny na účetním oddělení na BiGy + dokončení revize ŠVP) 

- pak podal informace o hospodaření CZŠ za rok 2021 

- pí Kaskové byly zodpovězeny některé dotazy 

  - jednomyslně schváleno 

 

3. Mgr. Jan Schreib sdělil informace o zápisu dětí do 1. tříd na příští školní rok 

- přihlášeno 86 dětí, z toho 8 dětem byl povolen odklad školní docházky a 

přijato bylo 50 dětí, ostatní musela škola odmítnout 

 

- na gymnázia z 5. tříd bylo přijato na 8leté studium 16 žáků 

- na gymnázia ze 7. tříd na 6leté studium bylo přijato 8 žáků 

- na gymnázia z 9. tříd na 4leté studium bylo přijato 13 žáků 

- na SOŠ bylo přijato 20 žáků 



- na SOU byli přijati 2 žáci 

  - jednomyslně schváleno 

                              

4. Mgr. Šárka Kubínová informovala o revizi  ŠVP, která směřuje hlavně na 

digitalizaci výuku (programování + robotika) 

- vzniká nová kompetence – digitální kompetence 

- standardní postupy budou doplněny o minimální výstupy 

  - jednomyslně schváleno 

 

5. Přítomným byl před schůzkou zaslán návrh úprav ve školním řádu 

- úpravy plynou 

1. ze zavedení Bakalářů jako jediného informačního kanálu 

2. vychází z různých novel a vyhlášek 

  - jednomyslně schváleno 

 

6. Různé 

Paní Mgr. Kateřina Kasková navrhla vytvořit fond ve škole pro znevýhodněné 

děti – úhrada školních obědů 

- nabídla se jako jeden z možných sponzorů 

 

Další setkání školské rady se uskuteční v říjnu 2022 se stávajícími členy školské 

rady a na podzim pak proběhnou nové volby zástupců z řad rodičů a pedagogů. 

 

 

zapsala: Anna Zajíčková     21. 6. 2022 


