
Zápis ze zasedání školské rady dne 20.10.2021

Přítomni: Mgr. Miroslava Jagošová, MUDr. RNDr. Michaela Thérová, Mgr. Radka
Vařechová, Dana Křižanová, Antonín Grombíř, MUDr. Adéla Žůrková, Mgr. Zdeňka
Gajdová, Andrea Vajdíková, Mgr. Marie Trčková

Host: Ing. Josef Pavlica – ředitel školy

Program:

1. Zahájení
2. Pozvánka na Den otevřených dveří
3. Nové volby do školské rady
4. Výroční zpráva za rok 2020/2021
5. Dodatek k ŠVP
6. Různé

Průběh zasedání:

1. Zahájení

Jednání zahájil předseda, který přítomné seznámil s programem

2. Pozvánka na Den otevřených dveří

Ředitel školy pozval všechny přítomné na Den otevřených dveří, který se uskuteční
dne 26.11.2021. A na slavnostní mši k 70. výročí založení ZŠ.

3. Nové volby do školské rady

V září 2021 proběhly mezi pedagogickými pracovníky školy volby do školské rady.
Nejvíce hlasů získala Mgr. Marie Trčková. Nahradila Mgr. Janu Lukešovou, která
odešla do důchodu.

V prosinci 2018 proběhly volby do školské rady, končí 3-leté volební období. Třídní
učitelky navrhnou zástupce rodičů z jednotlivých tříd. V prosinci 2021 budou nové
volby do školské rady.

4. Výroční zpráva za rok 2020/2021

Ředitel školy předložil školské radě výroční zprávu za rok 2020/2021.

Usnesení:
Školská rada projednala výroční zprávu za rok 2020/2021

9 pro, 0 proti, 0 zdrž.



5. Dodatek k ŠVP

Ředitel školy zaslal e-mailem dne 31.8.2021 všem členům školské rady dodatek
k ŠVP ke schválení.

Usnesení:
Školská rada elektronicky odsouhlasila dodatek k ŠVP

9 pro, 0 proti, 0 zdrž.

6. Různé

MUDr. RNDr. Michaela Thérová se dotázala, zda jsou během plavecké výuky
odpovídající podmínky (teplota vzduchu a vody). Mgr. Zdeňka Gajdová informovala o
dostatečné teplotě vzduchu i vody na plaveckém bazéně a o nutnosti používat
plavecké čepice (z důvodu následného vysoušení vlasů).

Paní Dana Křižanová seznámila přítomné s přípravami KPŠ na Světluškový večer,
který je plánovaný na 5.11.2021.

Pan Antonín Grombíř se dotázal na plánovaný lyžařský kurz. Ředitel školy informoval
o podrobnostech lyžařského kurzu konaného ve dnech 30.1. – 4.2.2022, který škola
nabídne žákům 7. a 8. ročníku.

Mgr. Zdeňka Gajdová informovala o školním plesu, který se uskuteční dne 12.2.2022.

Zapsala: Mgr. Marie Trčková
Schválil: Antonín Grombíř


