
29. zasedání Školské rady
ze dne 9.9.2021

Přítomni: Václav Benda, Veronika Kotrbová, Jana Křiváčková, Ladislava Míková,
Renata Skalová, Martina Švejdová

Hosté: Karel Derfl, Alena Váňová

Program:
1. Přivítání, představení nových členů, program
2. Volba předsedy, místopředsedy, jmenování zapisovatele
3. Volební a jednací řád ŠR, plán práce ŠR
4. Příspěvek ředitele školy
5. Další podněty k projednání
6. Závěr

ad 1) Úvodní slovo a přivítání
Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné členy a seznámila je s programem
zasedání ŠR.

ad 2) Volba předsedy, místopředsedy, jmenování zapisovatele
Jednomyslně byli zvoleni tito členové:
Předseda: Jana Křiváčková
Místopředseda: Veronika Kotrbová
Zapisovatel: Ladislava Míková

ad 3) Seznámení členů s volebním a jednacím řádem ŠR
Členové ŠR obdrželi náležité dokumenty v tištěné podobě, seznámili se s
dokumenty a nevzešly zde žádné připomínky.

ad 4) Příspěvek ředitele školy
● Informoval o vydaném školním zpravodaji s informacemi pro školní rok

2021/2022. Zpravodaj dostávají rodiče žáků v ZŠ i MŠ.
● Informoval o výsledcích dotazníkového šetření Mapa školy, které proběhlo v

minulém školním roce. Anonymního dotazníkového šetření se zúčastnili žáci,
rodiče i pedagogové, výsledky byly zveřejněny na webu školy.

● Informoval o jediném případu dítěte s Covid ve škole (MŠ). Škola má
připraven krizový plán na přechod do karantény i na zajištění distanční výuky.

● Rekonstrukce podkroví - došlo k převzetí stavby se závadami. V současné
době zřizovatel zajišťuje vybavení odborných pracoven nábytkem a
pomůckami.

● Informoval o potřebě navýšit finanční prostředky na provozní náklady školy v
souvislosti s rozšířením nově využívaných ploch ve škole. Plocha školy se po



rekonstrukci podkroví, výstavbě výtahu a venkovní učebny rozšíří o více než
1/3 původních rozměrů. S tím jsou spojené zvýšené finanční nároky nejen na
úklid (personální zajištění, nákup hygienických a čistících prostředků), ale i
běžnou údržbu, energie, revize, servis výtahu, opravy a provoz.

● Informoval o zapojení školy do projektů - Dotkni se vesmíru, Pomáháme
školám k úspěchu, Minimalizace šikany, Učíme se spolu a v pohodě, Dobrá
škola II, Smysluplné hodnocení, aktuálně řešený je také program Doučování.

● V novém školním roce si mohou žáci opět vybírat z nabídky zájmových
kroužků ŠD.

● Došlo k celkovému nárůstu počtu dětí v ZŠ, a to na 176. Nově byla žákům
nabídnuta možnost kombinované formy studia, kterou v letošním školním roce
na žádost MŠMT ověřujeme.

● Seznámil s plánem akcí na školní rok - adaptační kurzy, lyžařský kurz,
spolupráce se švýcarskou školou, plavání, školka v přírodě, Mikuláš, Zahradní
slavnost. Veškeré akce se budou konat podle aktuální epidemiologické
situace.

● Ve školním roce budou probíhat i nadále kavárny pro rodiče. Ředitel vyzval
členy ŠR, pokud mají námět na kavárnu, aby mu jej sdělili.

● Vyzval členy ŠR, aby se vyjádřili k možnosti ocenění paní Šprunglové za její
dlouholetou činnost pro školu.

ad 7) Další podněty k projednání
● Paní starostka informovala o termínu oslavy 60. výročí dokončení stavby nové

ZŠ spolu s oficiálním otevřením nově zrekonstruovaného podkroví ve škole.
Termín akce: 12. a 13. listopadu 2021.

● Pan ředitel informoval, že škola zatím stále nemůže využívat školní dílnu kvůli
nefunkčnímu odpadu kanalizace. Paní starostka sdělila, že je nutné vyměnit
rozbité čerpadlo v dílnách, které přečerpává odpadní vodu do kanalizace.

● Paní starostka informovala o podání žádosti obce na rekonstrukci jídelny a
přilehlých prostor.

● Pan ředitel se dotázal na schůzku s některými rodiči, která proběhla 2.9.2021
na obecním úřadě, kam vedení školy nebylo přizváno. Paní starostka sdělila,
že se jednalo o iniciativu rodičů, nebyla to oficiální schůzka a není z ní učiněn
žádný zápis. Taktéž dodala, že rodiče obeznámila s běžným postupem při
řešení obdobných situací, které jsou v souladu se zákonem a doporučila jim,
aby se s podněty obraceli přímo na ředitele školy.

● Prostřednictvím p. Švejdové byl vznesen dotaz na hodnocení žáků v tomto
školním roce. Vedením školy bylo oznámeno, že je naplánována rodičovská
kavárna na toto téma.

ad 6) Závěr
Školská rada bude pracovat v tříletém období 2021 - 2024 v uvedeném složení,
scházet se bude nejméně 2x ročně (v případě potřeby častěji).



Další setkání proběhne v měsíci říjnu - projednání a schválení Výroční zprávy za
školní rok 2020/2021.

Zasedání skončilo v 19:15.

Zapsala: Ladislava Míková
Ověřila: Jana Křiváčková


