
Zápis ze školské rady 4. 10. 2021

Přítomni:
Lucie Karásková, Petr Chaluš, Michal Hrubý, Lenka Maršálová, Lucie Pechová, Václav
Nádvorník, Martina Novotná, Eva Varhulíková, Martin Ševčík - jako host

1. Zvolení nového člena školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků.
Z důvodu zániku mandátu pana Lukáše Silného (zástupce za zákonné zástupce) byly
uspořádány dne 4. 10. 2021 doplňovací volby. Z nich byl do školské rady zvolen pan Michal
Hrubý. Školská rada přivítala nového člena.

2. Projednání výroční zprávy školy
Členům školské rady byla předem zaslána výroční zpráva. Členové rady měli možnost se ke
zprávě vyjádřit. Vedení školy na dotazy odpovědělo.

Školská rada výroční zprávu schvaluje.
Pro 9 - 0 - 0

3. Schválení změny školního vzdělávacího programu (dodatek)
Do stávajícího ŠVP přibyl dodatek spočívající ve změně organizace volitelných předmětů v
režimu pouze ročníkové nabídky. Došlo k rozšíření o základy Ruského jazyka.

4. Informace školy o proběhlých a probíhajících stavebních úpravách a
rekonstrukcích.

V pondělí 27. 9. 2021 byla dokončena rekonstrukce fasády a výměna oken školy. Odbor
investic (Ing. Schnederfeld) se vynikajícím způsobem o stavbu staral i nad rámec své
pracovní doby. Největším problémem bylo odstranění a oprava po antigrafitovém nátěru.

5. Personální zabezpečení školy
Škola má v tuto chvíli zajištěny všechny pracovníky školy. Snažíme se fungovat v maximálně
možném “bežném” režimu. Probíhají zotavovací pobyty.

6. Připomínky, doplnění členů rady
Návrh na setkání s rodiči na téma kybernetická bezpečnost, hodnocení žáků, výuka
matematiky v prvním a druhém ročníku. Velmi chybí neformální setkávání s rodiči.

Petr Chaluš
● Připomněl, že byly v minulosti školskou radou organizovány setkání rodičů -

komunitní snídaně. Zároveň nabízí, že se ujme koordinace další aktivity.

Lucie Karásková - prezentovala připomínky rodičů.
● Fotografie třídních kolektivů - připomínky ke kvalitě fotografií - vysvětleny důvody.
● Ročenka 9. ročníku byla velmi pozitivně hodnocena. Úvaha o výzvě na zapojení

rodičů. Případně ročenka i pro 5. ročník.



7. Volba nového předsedy školské rady.
Návrhy na předsedu školské rady.
Na předsedu školské rady byly navrženy:

● Lucie Karásková
● Eva Varhulíková

Školská rada volila:
● 4 hlasy Lucie Karásková
● 2 hlasy Eva Varhulíková
● 3 hlasy - zdržel se hlasování

Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Lucie Karásková

Zapsal: Václav Nádvorník

Ověřila: Martina Novotná

Termín následného setkání 25. 4. 2022 18:00


