Pořadové číslo 2/2022

14. 6. 2022
Zápis ze zasedání Školské rady

Přítomni: Ing. Barbora Krejzlová, Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Břetislav Štefan, Mgr. Hana Freibergová,
Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová,
Hosté:

Mgr. Ivo Zálešák

Omluveni: • Školská rada schválila úpravy ve 14. verzi ŠVP v důsledku zavedení informatiky od 4. – 9.

ročníku s platností od září 2022. Dále úpravy učiva spojené s úpravami učiva v dalších
předmětech. Dále zavedení nabídky dalšího cizího jazyka - španělského jazyka.
• Školská rada vzala na vědomí výsledky Ankety rodičů. Anketa bude součástí výroční
zprávy.

Projednávané záležitosti
1. Informace o stavu hospodaření školy. Stav státního rozpočtu, obecního rozpočtu, doplňkové činnosti a
fondů.
2. Společenský večer se neuskutečnil 18.2.2022 ale v jarním termínu 22.42022.
3. Projekty v tomto školním roce
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin
Ovoce a mléko do škol
Šablony III.
Národní plán doučování
Prevence digitální propasti
Postupně budou nakoupeny ICT zařízení a programy pro zlepšení výuky.
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. V dodatečném zápisu pro ukrajinské děti byl přijat
jeden žák do 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 uskutečnilo. Vlastní evaluace probíhá v současné době. Výsledky budou
zveřejněny na příští říjnové schůzce školské rady. Anketa rodičů. Bude ve výroční zprávě.
7. Škola se opět zúčastní projektu Obědy do škol. V současné době byla poskytnuta informace o
možnostech zapojení dětí všem rodičům.
8. Na škole by měla začít pracovat rodilá mluvčí z USA. Poděkování zřizovateli za finanční podporu
pronájem bytu.
9. V jarním období proběhly dva zájezdy do Anglie, první stupeň absolvoval školy v přírodě. Uskutečnily
se dva lyžařské kurzy a přípravný kurz pro deváťáky.
10. Ke 40. výročí otevření školy se uskutečnila odpolední akademie, proběhlo setkání bývalých
zaměstnanců a byl vydán sborník.
11. Naši žáci zvítězili v projektu Příběhy našich sousedů.

12. Podle sdělení pana starosty budou na škole instalovány v průběhu prázdnin solární panely.
13. Pan starosta rovněž informoval o otevření Jedlého parku pod školou. Na začátku školního roku
proběhne informační kampaň k jeho využití.

Příští setkání proběhne v tradičním říjnovém termínu.
Zapsala Hana Neumanová

