
Zápis z jednání školské rady 2. Základní školy Napajedla, Komenského 298, Napajedla  

 

Den: 27. 6. 2016 

Přítomni: MUDr. Ivana Vaculíková, Jaroslav Němeček, Mgr. Michal Marek, Mgr. Kateřina 

Šlímová, Lenka Obdržálková 

Nepřítomni: Mgr. Leona Kašná 

 

Body jednání:  

Úpravy ve školním vzdělávacím programu 2. ZŠ Napajedla, p. o. pro školní rok 

2016/2017 (inkluze). 

 

Průběh jednání: 

Paní učitelka Mgr. Blanka Škrabalová jako koordinátor ŠVP představila změny 

vycházející z novely zákona zavádějícího inkluzi do škol a uvedla změny v ŠVP 

související s novelou platné od 1. 9. 2016.  
(1. Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami byly vydány minimální výstupy v každém předmětu, které se 

do ŠVP ale nezapisují, budou u každého žáka individuálně rozpracovány v IVP;  

(2. Největší změny v ŠVP jsou v charakteristice ŠVP, kde je přímo vypsáno zabezpečení výuky žáků se spec. 

potřebami, ale i u žáků nadaných. Jsou zde podpůrná opatření pro žáky, kteří jsou zařazeni do 1. stupně – 

plán pedagogické podpory; pro žáky zařazené do 2. – 5. stupně musí být vypracován IVP; způsoby hodnocení  

žáků se spec. vzděl. potřebami a žáků nadaných budou rozpracovány v jednotlivých IVP – mohou být 

hodnoceni známkou, slovně nebo kombinací obou, při hodnocení se přihlíží k potřebám, možnostem a 

zvláštnostem žáka. 

(3. Změny jsou rovněž v hodinové dotaci JČ pro 1. stupeň, resp. v povinných hodinách, které byly upraveny z 35 

na 33, 2 hodiny se změnily na disponibilní, které v případě žáků se spec. potřebami mohou být využity na 

předmět speciálně pedagogické péče. Drobné změny se týkají rovněž portfolia povinně volitelných předmětů 

v 8. a 9. ročníku, kde byly přidány technické práce, v 9. ročníku byla přidána hodina TV.) 

Ředitel školy informoval o plánovaných aktivitách a změnách ve výbavě školy (nová 

sociální zařízení na 2. stupni, plánovaná přestavba šaten na variantu s 

uzamykatelnými skřínkami. MUDr. Ivana Vaculíková zmínila současné nevhodné 

hygienické nakládání s přezůvkami, které mají být v současnosti ukládány 

v prodyšném pytlíku, nikoliv pod lavicí v šatně.  

ŘŠ vyzval členy školské rady k podnětům do koncepce dalšího rozvoje školy na období 

2016 - 2020.  

 

Zapsal: Mgr. Michal Marek 

 


