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Zápis ze zasedání školské rady konané dne 30. 8. 2022 

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) Info k rekonstrukci školy 

• celková spokojenost (rozšíření prostor – odborné učebny, už letos otevřeno o 2 

třídy navíc, vráceny kabinety pedagogům + 3 nové kabinety, sborovna), 

• drobné nedodělky, dodávky nábytku v posledních 3 dnech, 

• možnost žáků podílet se na vybavení (participativní rozpočet), 

• související finanční náročnost (stěhování, dokupování nábytku do nižších pater, 

… - vstřícnost OŠ) 

• pozvání na slavnostní otevření 

  

2) Info k rekonstrukci školky  

• celková spokojenost (zachování starých prvků, bylo vycházeno vstříc 

v požadavcích - malé děti, prvky předškolních výchov) 

• drobné nedodělky 

• slavnostní otevření – připravuje se 

 

3) Info k nástupu ukrajinských dětí do školy 

• přijato 14 dětí 

• uskutečněna informativní schůzka, zjišťována úroveň znalosti Čj 

• nyní připravován systém výuky 

• přijata učitelka Čj jako cizího jazyka, dvojjazyčná asistentka 

 

4) Info k rozšíření tříd v 6. ročníku 

• vzhledem k personálnímu zajištění (Čj, M) a vstřícnosti stávajících pedagogů bylo 

možno zachovat 3 šesté třídy 
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5) Návrh úpravy školního řádu ZŠ 

• předložen návrh na 1 úpravu 

• Školní řád byl schválen 6 – 0 – 0 

 

6) Výroční zpráva ZŠ 

• MHMP požadoval zpracování dle nové osnovy 

• předložen návrh 

• Výroční zpráva byla schválena 6 – 0 – 0 

 

7) Výroční zpráva MŠ 

• předložen návrh 

• Výroční zpráva byla schválena 6 – 0 – 0 

 

8) Certifikace v programu Rodiče vítáni 

• ředitelka školy informovala, že škola bude žádat o recertifikaci školy v projektu 

Rodiče vítáni (bude oslovena předsedkyně školské rady s žádostí o potvrzení, že 

škola splňuje podmínky) 

 

9) Otázka mandátu školské rady 

• p. Ing. Lála vznesl dotaz na mandát školské rady 

• ředitelka školy doplňuje: mandát školské rady bude končit 31. 1. 2023, v lednu 

2023 budou zorganizovány volby 

 
 

 

Návrh na další setkání školské rady bude upřesněn po volbách. 

 

 

Jednání bylo ukončeno v 17:45. 

 

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová 

Zápis ověřil: Ing. Jiří Lála 

 

 

 


