
Pořadové číslo 2/2021                    15. 6. 2021 

Zápis ze zasedání Školské rady 

 

Přítomni:  Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová, Mgr. Hana Freibergová 
 
 Hosté:     Mgr. Ivo Zálešák 

Omluveni:    

• Školská rada schválila Dodatek ŠVP platný pro školní rok 2021 – 2022 – zavedení 
informatiky na I. stupni  
 

• Školská rada schválila Dlouhodobou koncepci rozvoje školy na období 2021 - 2025 
 

Projednávané záležitosti 

1. Informace o stavu hospodaření školy. Stav státního rozpočtu, obecního rozpočtu, doplňkové činnosti a 
fondů.  

2. Společenský večer se neuskutečnil z důvodu špatné epidemiologické situace. V pátek 18. 6. 2021 
proběhne na školním hřišti alespoň náhradní vystoupení žáků s omezeným počtem hostů. Termín 
školního plesu je stanoven na 18. 2 .2022. 

3. Projekty v tomto školním roce  
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé 
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin 
Ovoce a mléko do škol 
 
4. Informace o počtu zapsaných žáků. Do 1. ročníku bylo přijato 91 dětí, 18 rodičů požádalo o odklad 
školní docházky. Budou otevřeny 4. třídy 1. ročníku.  
 
5. Informace o příměstských táborech, která škola bude pořádat o prázdninách. Uskuteční se sportovní 
tábory ve dvou týdenních turnusech. 

6. Testování Kalibro se letos neuskutečnilo. Vlastní evaluace probíhá v současné době. Výsledky budou 
zveřejněny na příští říjnové schůzce školské rady. 

7. Škola se opět zúčastní projektu Obědy do škol. V současné době byla poskytnuta informace o 
možnostech zapojení dětí všem rodičům. 

8. Z důvodu neekonomického počtu žáků ve třídách byly sloučeny 4 třídy druhého ročníku do 3 tříd. 

9. Na škole by měla začít pracovat rodilá mluvčí z USA. Zatím se nedaří, aby se dopravila do Evropy. 

10. Byl zhodnocen dopad distanční výuky na konci minulého školního roku a v roce letošním. Byla 
podána informace o způsobu testování žáků. 

11. Volby do školské rady za pedagogické pracovníky proběhne 22. 6. 2021 na pedagogické radě. Volby 
členů z řad rodičů se uskuteční v září. Zástupci zřizovatele byli již určeni. 

 

Příští setkání proběhne v tradičním říjnovém termínu. 

Zapsala Hana Neumanová 

 


