
Zápis z jednání školské rady (ŠR) a unie rodičů (UR) – úterý 20. 9. 2022 od 16,00 hod. 

• pozvánka byla zaslána e-mailem - od ŘŠ 13. 9. 2022 včetně přílohy – Výroční zpráva o činnosti 

školy za šk. r. 2021/22 

• účast – viz prezenční listina 

 

1. Zahájení – předseda ŠR 

a. přivítání 

b. informace o obdržení výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 2021/22 

 

2. Úvodní blok ředitele školy -  

a. Seznámení se základními informacemi konce školního roku 2021/22 

• s ohledem na skutečnost, že na posledním jednání (5/22) byl již 

vyhodnocen téměř celý šk. rok, na jednání byly prezentovány pouze ty 

části, kde došlo ke změnám, případně skutečnosti, ke kterým došlo 

v období od 6 – 8/2022. Zejména: 

I. v létě přišly výsledky z jednotných přijímacích zkoušek na střední 

školy – z výsledku je zřejmé, že naši žáci v rámci ČR dosáhli lehce 

nadprůměrných výsledků v JČ i M 

II. téměř všichni žáci nakonec během června byli přijati na vybrané 

střední školy       

b. Seznámení se základními informacemi nového školního roku 2022/23 

• školní rok je plánován po všech stránkách tak, jako by se měl realizovat 

v naprosto standardním režimu(bez covidu, s omezeným počtem žáků 

z UA, bez potíží s energiemi) 

I. plánují se i obvyklé mimoškolní akce včetně lyžařského kurzu, školy 

v přírodě, výletů exkurzí, sportovní reprezentace atd. 

• aktuálně neplatí ve školství žádná proticovidová opatření  

• lyžařský kurz – momentálně probíhá zjišťování zájmu mezi žáky 7. až 9. 

ročníku, rodiče budou včas informováni o výsledku.  

I. řada problémových otázek: zda organizovat zájezd pro 8. + 9. roč., 

nebo pro 7. až 9. roč. Vše závisí na mnoha okolnostech - hlavně na 

počtu zájemců z jednotlivých ročníků, ceně za pobyt + vleky + 

půjčovnu vybavení, covidové sizuaci atd.   

• aktuálně navštěvuje ZŠ 589 žáků v 26 třídách (o jednu třídu více jak loni) 

• v provozu je 7 oddělení školní družiny (o jedno oddělení více jak loni), 

z toho nově dvě na hlavní budově  

• do třech tříd 1. ročníku nakonec nastoupilo celkem 59 žáků (počty: 19, 21, 

19) 

• od 9/2022 máme 32 žáků z Ukrajiny (na konci 6/22 byl jejich počet 19) 

I. jejich výuka probíhá velmi diferencovaně 

II. nápomocny jsou od 9/22 dvě UA asistentky pedagoga, které 

momentálně především zajišťují překlad z UA do JČ, pomáhají 

s adaptací žáků na českou školu, ideální by byl jejich větší počet, na 

to ale nejsou finance 

III. většina UA žáků má v souladu s platnou školskou legislativou 

upraven obsah jednotlivých předmětů, jsou hodnoceni převážně 

slovně, celý proces je neustále sledován a pravidelně bude 

vyhodnocován - upravován 



• po kalkulaci rekonstrukce školní kuchyně (asi 55 mil. Kč) dospěl zřizovatel 

k závěru, že rozhodnutí o realizaci takto nákladného díla bude vhodné 

přenechat až novému vedení města (po volbách) 

• škola obdržela od zřizovatele finance na pořízení nového konvektomatu a 

pečící pánve (asi 1,5 mil. Kč) - do školní kuchyně  

I. konvektomat je již v provozu, na pánev se čeká (dodání asi v 10/22) 

 

c. Různé: 

• tradiční zájezd žáků 9. roč. do Anglie na konci šk. roku – pokud to situace 

dovolí, bude se organizovat až od šk. roku 2023/24 

• info. - nový systém vyzvedávání žáků ze ŠD – 1.B a C (hl. budova), prozatím 

funguje bez problému 

I. v říjnu bude rozhodnuto, zda se použije i pro oddělení ŠD na 

holubníku  

• čerpání financí z příspěvku UR: 

I. vybráno za šk. r. 2021/22: 86.500 Kč 

II. vydáno za šk. r. 2021/22: 12.100 Kč – doprava na šk. v přírodě 

    10.450 Kč – vstupné na koupaliště  

                                                                             (poslední dny šk. roku) 

    64.000 Kč – tabule + zvučení + 

             instalace do třídy na  

             1. stupni 

 

3. Hlasování členů ŠR o schválení „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2021/22“ 

• Výsledek hlasování: 8 – pro, nikdo se nezdržel a ani nebyl proti 

• Výroční zpráva byla ŠR schválena. 

  

 

4. Dotazy, připomínky rodičů: 

a) Zasílání seznamu sešitů na začátku šk. roku – týká se 2. st. 

• Bude vyřešeno s novým šk. rokem – rodiče obdrží od třídního učitele na konci srpna 

zprávu (v Edookitu), kde bude přiložen seznam všech požadavků na sešity konkrétní třídy. 

b) Rekonstrukce školní kuchyně 

• viz část 2b) 

c) Lyžařský kurz 

• viz část 2b) 

 

Termín dalšího setkání: konec května, začátek června 2023 

 

Jednání ukončeno v 16,35 hod.   

 

Zapsal: Jaroslav vysloužil – ředitel školy  

- zápis odeslán e-mailem všem členům ŠR a UR dne 21.9.2022 
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