
Závěrečná zpráva ředitelky Základní školy a Mateřské školy v Těškovicích Školské radě za 

školní rok 2016/17 

Datum zasedání ŠR: 20. 6. 2017 

Obsah: 

 

 Zhodnocení práce celé organizace za šk. roce 2016/17, vyhlášení nejlepšího pracoviště 

 Personální změny v r. 2017/18 

 Odvolání současné zástupkyně ředitelky školy, p. J. Volkové k 30. 6. 2017, jmenování nové 

zástupkyně ředitelky školy, Bc. K. Parmové, od 1. 7. 2017. 

 Zisk kvalifikace u pedag. pracovníků v MŠ (p. uč. Sroková, p. uč. Neuwirthová Špaková), v MŠ 

plná aprobovanost PP 

 Ukončení ročního funkčního studia ŘŠ závěrečnými zkouškami a obhajobami závěrečné práce, 

splnění podmínky ŘŠ dle Školského zákonu, předání certifikátu zřizovateli 

 Spolupráce se zřizovatelem v roce 2016/17, poděkování p. starostovi a zastupitelům obce  

 Spolupráce se Spolkem rodičů při ZŠ a MŠ, dotace od OÚ Těškovice, organizace mnoha dalších 

akcí, poděkování Ing. Nohlové a dalším rodičům za celoroční spolupráci 

 Projekty v r. 2016/17 

 EVVO – adopce ohroženého druhu zvířete v  ZOO OV v r. 2016/17, pokračování v této aktivitě 

v r. 2017/18, naplňování cílů Plánu práce organizace 

 Třídnictví v ZŠ v r. 2017/18, počty žáků k základnímu vzdělávání, počty žáků k předškolnímu 

vzdělávání 

 Úvazky zaměstnanců ZŠ a MŠ v r. 2017/18 

 Zřízení ranní družiny od září 2017 

 Zjišťování informací ve věci dietního stravování, spolupráce s OÚ, ved. ŠJ, p. J. Chmelová 

 Změny ve ŠVP ZV, výstupy v TV - plavání – min. Valachová 

 Inkluze, informace k dětem v MŠ a žákům v ZŠ v r. 2017/18, spolupráce se Slezskou univerzitou 

 Schválení dotací z MŠMT OP VVV na vzdělávání pedagogů ZŠ a MŠ, dvouletý projekt, zahájení 

vzdělávání pedagogů od září 2017 

 Informace k rekonstrukci budovy základní školy  

 Konání doplňujících voleb do ŠR v září 2017 – odchod Mgr. P. Hajchelové 

 Poděkování Školské radě za spolupráci v roce 2016/17 

 

    

 

                                                 Zapsala: Mgr. S. Jarošová 

 

 

 

V Těškovicích 18. 6. 2017 

 


