
Zápis ze zasedání školské rady 

7. 9. 2020 

 

6. Zasedání školské rady – 16,45 hod. 

 

Přítomni:  

a) Bohdan Tišer, Doležalová Veronika (za rodiče) 

b) Sekaninová Dana, Kalouda Miroslav (za zřizovatele školy) 

c) Novák Jan, Veselá Hana (za pedagogy) 

 

Omluveni:  

1. Přivítání členů školské rady 

2. Schválení výroční zprávy školské rady za školní rok 2019/20  

- bez připomínek 

3. Ovoce a mléko do škol – pokračování – zůstává stejný dodavatel – spokojenost (ovoce je 

balené a kvalitnější) 

4. Rostoucí počet žáků s podpůrnými opatřeními – problém: časová kolize s kroužky či 

zájmovými útvary 

5. Plavání pro žáky 2.a 3.tříd – pro rodiče tentokrát bezplatně – výuka hrazena z rozpočtu, 

doprava hrazena z dotačního titulu MŠMT (přišlo schválení dotace na dopravu na plavání, 

další školní rok v souvislosti s platbou za dopravu - ?) 

6. Atletika – trenéra (p.trenér Novák) – opět začne 

7. GDPR – ochrana osobních údajů: a) zajištěno pro pedagogy, b) od rodičů čekáme vyplněné 

informované souhlasy (u nových žáků) a osobní dotazníky 

8. Prozatím velmi dobré zkušenosti s vyzvedáváním dětí ze školní družiny – videokamera a 

zvonek, až poté vpuštění do budovy školy a vhodný prosto pro čekání ve vestibulu se 

sedačkou a fotodokumentací dětí z různých akcí 

9. Projekt „Polygram“ – spolupráce s ISŠ Sokolnice – pokračuje – noví žáci 7.,8.tř.budou jezdit 

do Sokolnic zdarma na sdílenou výuku, vč.doprovodu a občerstvení – do 11.3. 

10. Projekt Šablony II – již probíhá od kalendářního roku 2019 – posílení oblasti ICT, čtenářský 

klub, klub deskových her, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

11. Zájmový útvar keramika – rozšíření nabídky zájmového vzdělávání –2skupiny dětí – povede 

p. Hercíková 

12. Hudební škola Meluzín – personální výměna na postu učitele- p. Ilya – vždy ve středu po 

vyučování (učebna 7.A, hudebna) 

13. Stavební úpravy provedené v I.pol.kalendářního roku 2020: 

-  Výměna osvětlení v dalších učebnách školy (dokončena poslední část: ICT1,2,Nj) 

-  Klimatizace ve skladu potravin 

- Převod internetových stránek z verze Joomla do Wordpress (p. Dirbák) 

- WC hoši/dívky vč. obkladů dlažeb, mís WC, pisoárů, dveří, atd. 

- V MŠ výměna zářivek v oddělení „Koťata“ – nařízení KHS 



- V MŠ výměna WC a umyvadel pro děti – při chození ven (požadavek KHS) 

14. Připravované práce v následující období kalendářního roku 2020: 

- Obměna PC (počítačů v učebnách informatiky), z ministerského programu dostanou 

školy pouze přenosné PC (tedy zařízení typ notobook, kamery, potřebné pro distanční 

výuku) 

- Dataprojektor do školní družiny a do učebny Nj 

- Nové tabule v učebnách I. stupně 

15. Aktivity připravované v průběhu školního roku 2020/21: 

- Plavání žáků 2.a 3.tř. od 8. 9. (10 dvojlekcí) 

- Focení žáků, neuskutečnilo se v červnu, náhrada v polovině září 

- Zátopkova štafeta 

- Preventivní programy pro vybrané třídy 

- Dopravní výchova na dopravním hřišti pro žáky 4.tř. 

- Návštěva představení v Mahenově divadle pro žáky 8.tř. Saturnin 

- LVK – pravděpodobně přeložíme na rok následující 

- Zahraniční exkurze do španělské Barcelony, Palls a Estartit  

Zápis: Veronika Doležalová, za rodiče 


