
Jednání školské rady - pondělí, 31. 8. 2020, učitelská knihovna 

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

  Ing. Alena Baráthová (za zřizovatele) 

  Klára Maková (za rodiče) 

  Mgr. František Mrtvý (za učitele) 

  Mgr. Jiří Zaoral (za učitele) 

Nepřítomni:  Silvie Donátková (omluvena) 

Hosté:   Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy 

Program jednání: 

1. Prázdninová rekonstrukce a následné postupy prací, termíny dokončení 

 - škola k začátku školního roku připravena k provozu dle možností, dokončených prací 

 - omezení provozu na hlavním schodišti a bočních schodištích, která se dokončují následně 

 rekonstrukce schodiště  na 1. stupni 

 - omezení provozu v tělocvičnách a školním hřišti (dokončení únikových východů - fasády  

 tělocvičen)  

 - finální termín dokončení = konec října (ale podle probíhajících prací není termín úplně jistý) 

 - první den školního roku proběhne důkladné poučení žáků o bezpečnosti a chování  

 v prostorách školy i mimo ni 

2. Začátek školního roku 2020/2021, organizace, personální zajištění... 

 - po koronakrizi jsme připraveni i dle nařízení vlády (dezinfekce ve všech prostorách, cizí  

 návštěvníci minimální návštěva školy, případně v rouškách) 

 - první ročníky (I.A a I.B) po 22 žácích 

 - šesté ročníky nově 3 třídy - VI.A (21 žáků), VI.B (20 žáků), VI.C (20 žáků) 

  - početné páté ročníky rozděleny a třídy doplněny žáky z okolních obcí (velký zájem) 

 - personálně zajištěno:  - p. Krayzlová, p. Čechová - návrat po mateřské dovolené 

    - p. Škodáková - nová paní učitelka, čerstvě vystudovaná (více takových) 

    - p. Kociánová - odchod na mateřskou dovolenou 

    - p. Kroutil - přechod z asistenta pedagoga na vyučujícího (dostudováno) 



3. Výroční zpráva za školní rok 2019/2020, školní řád 

 - schválena, následně bude zveřejněna na webu školy a k dispozici v kanceláři školy 

 - školní řád beze změn, snad jen při seznamování se školním řádem první den školy bude  

 kladen velký důraz na hygienická opatření ve škole i mimo ni 

4. Různé... 

 - dva sportovní kurty na školním hřišti přístupné veřejnosti (přístup novou brankou z chodníku) 

 - na říjnových třídních schůzkách proběhne nových (případně stejných) zástupců do školské rady 

Zapsal: Mgr. Jiří Zaoral 


