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Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o., se sídlem U Cihelny 505/7, 276 01 Mělník,  
IČ: 06228640, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  v oddílu C 
vložce 278471 
 

Zápis z 1. jednání školské rady  
 

Datum konání: 9. listopadu 2018 
Místo konání: ředitelna školy 
Doba konání: 14:00 – 15:30 
Přítomni: 
 

Mg. Šimečková Andrea, zástupce za zřizovatele 
Mgr. Samková Volemanová Jitka, zástupce za 
pedagogy 
Ing. Marečková Lucie, zástupce za zákonné 
zástupce žáků 

Hosté: Ing. Faltysová Martina, ředitelka školy 
Omluveni: - 
Program: 

1. Seznámení členů s dokumentací školy a jednacím řádem 
2. Volba předsedy školské rady, zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Informace ředitelky školy 
4. Různé 

 
 
Ad 1) Školská rada projednala jednací řád, schválila Školní řád, platný od 1. 9. 2018 a Pravidla 
hodnocení, projednala Školní vzdělávací program „DNA“ s účinností od 1. 9. 2018. 
 
Ad 2) Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Šimečková, s počtem hlasů 2 pro, 0 proti, 0 se 
zdržel hlasování. Zapisovatelem zápisu byla zvolena Ing. Faltysová, ověřovatelem Mgr. Samková 
 
Ad 3) Ředitelka školy seznámila členy školské rady s organizací prvního školního roku, koncepcí 
školy a hlavními úkoly podstatnými pro rozjezd nové školy. Dále prezentovala přítomným systém 
projektové výuky, organizaci lyžařského pobytu a zahraniční exkurze do Irska, činnost Spolku 
rodičů a přátel ERIZA a vývoj výstavby nové budovy. 
 
Ad 4) Různé: 

- jednomyslně byl schválen návrh archivování potřebné dokumentace v ředitelně školy, 
zápisy budou rozesílány elektronicky 

- jednání proběhnou 2x ročně a případně podle potřeby v prostorách školy 
Diskuse: 

- formy zapojení rodičů  
- prezentace školy na veřejnosti 
- školské poradenské pracoviště,  přednáška „Digiděti“ 
- nová tutorka pro předmět Člověk 
- kariérové poradenství, výstava „Vzdělávání“ 

 
Zapsala: Ing. Faltysová 
Ověřila: Mgr. Samková 
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Prezenční listina jednání Školské rady, dne 9. 11. 2018 
 
 
 
 
 
Mgr. Andrea Šimečková . Šimečková, v. r. 
 
Mgr. Jitka Samková Volemanová Samková Volemanová, v. r. 
 
Ing. Lucie Marečková  Marečková, v. r. 
 
Ing. Martina Faltysová  Faltysová, v. r.  
 


