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Schůze školské rady 8. 9. 2021 
 

 
1. Školská rada schvaluje: 
-výroční zprávu za školní rok 2020/2021 vč. příloh 
-úpravy školního řádu (instalace a provoz bezpečnostního kamerového systému) 
-revize ŠVP po zavedení změn v RVP (rozšíření výuky informatiky) 
 
Přítomno šest členů ŠR z devíti. Všichni přítomní hlasovali pro schválení předložených dokumentů.  
 
Výroční zpráva obsahuje: 
-všechny součásti dané školským zákonem 
-hodnocení činnosti školy  
-výsledky výchovy a vzdělávání  
-výsledky soutěží, olympiád 
-přehled akcí pořádaných školou pro žáky 
-přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
2. Školská rada byla seznámena s informační zprávou o činnosti školy za období od posledního zasedání školské 
rady. Zpráva obsahovala následující body (zprávu připravil ředitel školy): 
-výsledky výchovně vzdělávacího procesu, počty dětí a žáků, počty tříd, personální zabezpečení chodu školy, 
hodnocení 2. pololetí školního roku 2020/2021 
-plán doučování a dalších podpor na základě analýzy výsledků distanční výuky 
-hodnocení „Letní školy s Kolumbem“ 
-orientace školy v dalším období, výhled na školní rok 2021/2022 
-testování žáků, bezpečnostní opatření a postupy 
-účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s ukončenými, probíhajícími a připravovanými projekty 
-opravy, rekonstrukce, modernizace provedené a plánované  
-zápis do prvních tříd, přestupy do 6. tříd a do MŠ 
-péče o žáky, žákovský parlament, kroužky, jazykové kurzy a nepovinný předmět jazyk německý 
-komunikace s rodiči 
-personální stránka, zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků   
 
4. Diskuze:  
-MUDr. Turek – dotaz na jazykové kurzy Cambridge v 8. třídách. Odpověď bude zaslána 
-MUDr. Jajtner – hodnocení Letní školy s Kolumbem (kladné), dotaz na využití školního hřiště pro veřejnost. Dále se 
informoval na kroužek florbalu a výuku náboženství. Odpověď: všechny nastavené a plánované aktivity budou 
probíhat na základě situace s proti epidemiologickými opatřeními 
-p. Ragabová – výstavba parkoviště v blízkosti školy. Odpověď od p. MUDr. Jajtnera a ředitele školy: ano, plánuje se 
na místě nevyužívaného hřiště, vč. nabíjecích stanic pro elektromobily 
-ředitel školy poukázal na všeobecné zdražování energií, služeb a materiálu a prosí o vyrovnaný rozpočet. Odpověď 
od p. dr. Jajtnera: zřizovatel je si vědom těchto skutečností a vynasnaží se o vyrovnané rozpočty pro školy 
-obecný dotaz se týkal využití projektů, dotací a darů na modernizaci školy (především odborné učebny). Informace 
od ŘŠ: zdrojem financí jsou projekty, dotace od zřizovatele a dary, které škola vhodně kombinuje a účelně využívá 
 
Zapsal: Pavel Trulík, 8. 9. 2021 
 
 


