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Zápis ze zasedání školské rady konané dne 30. 8. 2021 

Přítomni:  

Zástupci rodičů:  Romana Petráňová 

                                    Kateřina Kusá 

Zástupci zřizovatele:  Ing. Jiří Lála  

          Ing. Ondřej Chrást  

Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová  

     Mgr. Věra Kejvalová  

Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.  

Úvod: 

● zasedání zahájila v souladu s jednacím řádem předsedkyně školské rady p. Romana 

Petráňová 

● seznámení s programem zasedání 

 

Program jednání:  

 

1) Zahájení školního roku - novinky s nástupem dětí do škol (testování, dělení…)  

2) Mimoškolní aktivity (švp, kurzy…) - jsou v plánu?  

3) Stav pedagogického personálu k 1. 9. 2021 

4) Aktuální vývoj půdní vestavby, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny 

5) Aktuální info k rekonstrukci MŠ - přesun školky do náhradních prostor 

6) Odsouhlasení školního řádu platného od 1. 9. 2021 včetně přílohy („Hodnocení výsledků 

vzdělávání“) 

7) Schválení Výročních zpráv školy a školky  

 

1) Zahájení školního roku - novinky s nástupem dětí do škol (testování, dělení…)  

 Samostatný režim pro žáky 1. tříd (postupné vítání) 

 Testování: PCR testy 1. a 6. 9., žáci 1. tříd 2. a 6. 9. 

 Výuka a dělení žáků do skupin dle rozvrhu 

 

2) Mimoškolní aktivity (švp, kurzy…)  

 Omezený vstup do školy v prvních dvou týdnech (s výjimkou 1. tříd) 

 TS prezenčně pro 1. a 6. třídy, ostatní online 

 Školy v přírodě povoleny v týdnu od 20. 9. (zájem cca 10 tříd) 

 Další mimoškolní aktivity budou povoleny podle aktuální epidemiologické 

situace 

 

3) Stav pedagogického personálu k 1. 9. 2021 

 

Noví pedagogové: 
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 ZŘ Jana Pocová (Čj – Ov) 

 Kristýna Waldhauserová (Aj) 

 Lucie Pojerová (DA) 

 Markéta Hofmannová (AP, vych. ŠD) 

 

             Ještě hledáme: asistentku pedagoga a dvojjazyčnou asistentku. 

 

4) Aktuální vývoj půdní vestavby, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny 

 Probíhaly bourací práce, nyní úklid 

 Spolupráce se zhotovitelem dobrá (pravidelné kontrolní dny, drobné problémy 

řešeny za pochodu) 

 

5) Aktuální info k rekonstrukci MŠ - přesun školky do náhradních prostor 

 Probíhá dle harmonogramu 

 Spolupráce se zhotovitelem dobrá (pravidelné kontrolní dny, drobné problémy 

řešeny za pochodu) 

 Přesun MŠ do náhradních prostor proběhl v pořádku 

 

6) Odsouhlasení školního řádu platného od 1. 9. 2021 včetně přílohy („Hodnocení výsledků 

vzdělávání“) 

 Doplnění v souvislosti s možností individuálního vzdělávání a se zavedením 

klasifikace v systému Bakalář 

 Školní řád by schválen 6 - 0 - 0 

 

7) Schválení Výročních zpráv školy a školky  

ZŠ: 

 Doplnění vzdělávacích aktivit z přípravného týdne 

 Opravy celkového počtu hodin jednotlivých vzdělávacích aktivit 

 1 oprava (třída na Švp) 

 1 doplnění (pedag. praxe studenta na 2. stupni) 

 Výroční zpráva byla schválena 6 – 0 – 0  

            MŠ: 

 Opraven přehled dětí-cizinců (rozlišení dětí z EU a mimo EU) 

 Výroční zpráva byla schválena 6 – 0 – 0  

 

 

Návrh na další setkání školské rady 2. 5. 2022.   

 

Jednání bylo ukončeno v 17.45 hod.  

 

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová 

 

 

 


