
Jednání školské rady - úterý, 31. 8. 2021, učitelská knihovna 

Zástupci: Ing. Petr Rys, MBA (za zřizovatele)  PŘÍTOMEN 

  Silvie Donátková (za rodiče)   PŘÍTOMNA 

  Klára Maková (za rodiče)   PŘÍTOMNA 

  Mgr. František Mrtvý (za učitele)  PŘÍTOMEN 

  Mgr. Jiří Zaoral (za učitele)   PŘÍTOMEN 

Nepřítomni:  Ing. Alena Baráthová (omluvena)  OMLUVENA 

Hosté:   Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy  PŘÍTOMEN 

  Mgr. Jindra Novotná, zástupkyně ředitele PŘÍTOMNA 

 

Zápis z jednání: 

1. Seznámení a schválení výroční zprávy za školní rok 2020/2021, školního řádu, ŠVP 

- zástupci seznámeni a výroční zpráva schválena, k dispozici na webu školy 

- ve školním řádu nově zapracovaná distanční výuka 

- v ŠVP nově zapracovaná informatika, a to vzhledem k možnosti opětovného přechodu na 

distanční výuku 

2. Nové prostory a modernizace školy o prázdninách (následná prohlídka) a následně od září 

 - nová podlaha ve školní jídelně 

 - postupná výměna svítidel, světla na chodbách se stmívači 

 - nová učitelská kuchyňka se sborovničkou 

 - od září by měla započít přístavba dílen a zastřešení atrií (protokoly podepsány) 

3. Materiální a personální zajištění na školní rok 2021/2022 

 - materiálně i personálně zajištěno 

 - předpokládaný bude pouze nedostatek AP 

4. Zapojení do projektů, další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 - INKUBÁTOR (možnost otevření nových kroužků - 3D tisk, šití…) 

 - Pomáháme školám k úspěchu (rozvoj čtenářské gramotnosti, nové knihy do škol) 

 - pedagogové absolvují velké množství DVPP (je z čeho vybírat, spousta webinářů) 

5. Volba nových členů Školské rady 

 - do konce roku by měla proběhnout volba nových zástupců do Školské rady 

 - noví zástupci z řad rodičů (snad se podaří najít zájemce) 

6. COVID 

 - od začátku školního roku bude probíhat testování dle instrukcí ministerstva 

 - důraz na dodržování hygienických pravidel, problém s tzv. odmítači očkování 

 



Různé 

 - oficiální přechod na nový systém Škola On-line (třídní kniha, hodnocení, komunikace 

 s rodiči, žáky), výhoda propojenosti se školní matrikou, bohužel chybí modul platby 

 - stále bude fungovat školní žákovská rada (dva zástupci z řad žáků 2. stupně) 

Zapsal: Mgr. Jiří Zaoral 


