
Zápis z jednání školské rady dne 18.10.2021 

 

Kde: kancelář ředitele ZŠ 

Přítomní: 

pí E. Novotná 

p. F. Kučera 

p. Z. Němec 

p. J. Lebeda 

Host: ředitel ZŠ p. Marek 

Nepřítomní p. V. Chroumal a pí. J. Smutná se řádně omluvili. 

 

Body jednání: 

1. Zahájení školské rady (ŠR) ředitelem p. Markem a předání informací ohledně průběhu 
rekonstrukce sociálních zařízení na prvním stupni základní školy (ZŠ), která začala 
poslední týden měsíce června 2021.  Plánované dokončení bylo stanoveno dle 
smlouvy na 31.8.2021. Doteď nebylo stavební dílo vedením ZŠ a městem Třemošnice 
převzato z důvodu opakovaných vad, které jsou ze strany dodavatele postupně 
odstraňovány. Předběžný termín předání a zaplacení díla je konec října 2021. 

2. Jednomyslné schválení nového školního řádu, který byl v průběhu let aktualizován o 
nová nařízení. V roce 2021 se jedná o pravidla používání sítě WI-FI žáky ZŠ. Dále byla 
schválena výroční zpráva za školní rok 2020/2021.  

3. Volba nového předsedy SRPDŠ za odstupující stávající předsedkyni pí. Palečkovou. 
Volba proběhne do konce října 2021 třídními důvěrníky na půdě ZŠ. 

4. Potvrzení 3-letého mandátu pro členy ŠR. Od 17. 2. 2020 do 17. 2. 2023. Osvědčení 4 
členů jsou u ředitele p. Marka k nahlédnutí. Osvědčení zbývajících 2 členů jsou k 
nahlédnutí na MěÚ Třemošnice. 

5. Využití informačních technologií i v ostatních předmětech než je „“Informatika“ dle 
nařízení Ministerstva školství ČR (MŠ ČR). ZŠ má v plánu vytvořit školní vzdělávací 
program (ŠVP), který bude platný od září 2022. Jeho cílem je implementace znalostí 
z informatiky do ostatních předmětů např. formou tabulek či prezentací, která 
povede k aktivnímu prohlubování znalostí těchto prezentačních technologií. MŠ ČR 
stanovilo termín vytvoření nových ŠVP do září 2023. Naše ZŠ tedy přijala opatření a 
zavede nový ŠVP o rok dříve. 

6. ZŠ počítá ve školním roce 2021/2022 s pravidelným plaveckým výcvikem pro žáky 3. 
tříd (již započato) a lyžařským výcvikem pro žáky 7. tříd na přelomu měsíců ledna a 
února 2022. Dále s lyžařským výcvikem pro žáky 8. tříd v polovině měsíce února 2022. 
Důvodem nekonání tohoto výcviku v minulém školním roce byla pandemie COVID 19. 

 

Zapsal dne 18.10.2021: Jan Lebeda 


