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Zpráva o činnosti Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř, okres Vyškov, za rok 2013 
 

 Rok 2013 byl druhým rokem činnosti současné Školské rady při ZŠ a MŠ Pustiměř.  
 
 Během r. 2013 pracovala Školská rada v tomto složení:  
- za ZŠ a MŠ Pustiměř: Mgr. Jiří Bubeník (předseda ŠR),  Mgr. Vlastimil Smékal a Taťána 
Ambrosová 
- za obec Pustiměř: Dagmar Přikrylová (zapisovatelka – od 21.3. 2013), Mgr. Mária 
Balátová, Mgr. Šárka Trávníčková (místopředsedkyně ŠR) 
- za rodiče:  Alena Jelínková, Marcela Klimešová, Eva Pospíšilová (od 1.3. 2013) 
 
  V uplynulém kalendářním roce schválila Školská rada následující dokumenty: 
 
1. Školní vzdělávací program MŠ Pustiměř  
2. Dodatek ŠVP pro ZV – platný od 1.9. 2013 
   - na základě změn RVP pro ZV od 1.9. 2013 
   - zařazení 2. cizího jazyka (německého) do učebního plánu 
   - změny v učebním plánu 
   - změny v učebních osnovách 
    - standardy německého jazyka od 1.9. 2013 
3. Výroční zprávu ZŠ a MŠ Pustiměř za rok 2012/2013 
 
Členové školské rady byli navíc informováni o dalších aspektech činnosti školy a měly 
možnost se k nim vyjádřit: 
- plán akcí ZŠ Pustiměř na 2. pololetí šk. r. 2012/2013 a 1. pololetí šk. r. 2013/2014, význam  
 nejdůležitějších aktivit, soutěží a kulturních akcí 
- činnost MŠ Pustiměř (pedagog. činnost, plán akcí, zájmové útvary, komunikace s rodiči…..) 
- zápis do 1. ročníku, otevření 2 prvních tříd od 1.9. 2013, výhled počtu žáků školy v příštím    
   školním roce 
- testování SCIO, matematický a přírodovědný klokan, celoroční školní soutěž – příprava žá- 
 ků na SŠ, srovnání kvality vzdělávání s jinými školami 
- vícedenní pobyty žáků (Ozdravné pobyty, Školy v přírodě, Lyžařský výcvikový kurz, Eko- 
 logický vzdělávací pobyt) – součást ŠVP, názory žáků, informovanost rodičů 
 
 
     Všem členům školské rady patří poděkování za vstřícnost, ochotu spolupracovat a 
poskytovat vedení školy zpětnou vazbu ze strany rodičovské i širší veřejnosti. 
 
 
 
26. května  2014                                                                       Mgr. Jiří Bubeník 
    
 


