
 
Zápis č. 9 z jednání školské rady ze dne 18. 3. 2021  

  
Program:    

 

1. Prezence členů školní rady 

2. Rozbor hospodaření za rok 2020 

3. Rozpočet školy na rok 2021 

4. Diskuse 

 

k bodu č. 1   

ŠR se zúčastnili: E.Pozníková, M. Foglarová, A. Žočková, E. Holečková, J. Groh  

Jako host se zúčastnil: ředitel školy P. Sadílek.  
 
k bodu č. 2   
- p. ředitel Sadílek seznámil členy ŠR s rozborem hospodaření školy za rok 2020 
- došlo ke ztrátám v příjmech – neprobíhaly plánované pronájmy prostor školy a hřiště 
 
k bodu č. 3 
p. ředitel Sadílek seznámil členy ŠR s plánovaným rozpočtem na rok 2021 
- rozpočet je podobný jako v minulém roce 
- došlo k ponížení příjmů (školka, družina); důvodem je mimořádná situace vyplývající 
z nařízení vlády  
  (covid 19)  
 
 
k bodu č. 4 
- zápis dětí do prvních tříd na školní rok 2020/2021 - Zápis dětí do 1. tříd proběhne bez 

přítomnosti dětí i rodičů, elektronicky od 1.4.2021 8:00 do 30. 4. 2021  
- proběhnou drobné úpravy na školním hřišti (ochranné sítě za fotbalovými brankami) 
- seznámení s konstrukcí a funkcí multifunkčních pánví zakoupených do školní jídelny 
- online výuka a přístup dětí k ní 
  problém je ztráta zaběhlého režimu; dlouhá doba distanční výuky; v loňském roce se žáci 
těšili na návrat  
  do školy; nyní někteří z nich ztrácí motivaci 
  introvertní žáci jsou během této formy výuky úspěšnější 
  starší žáci se snaží práci „ošulit“  
- žáci, kteří nemají internetové připojení si chodí do školy pro tištěnou formu probíraných 
témat a pro  
  zadané úkoly, které následně předkládají ke kontrole 
- přibližně 40 žáků má od školy zapůjčenou IT techniku. 
- všichni zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí) aktivně pracují; škola poskytuje 
zázemí a  
  odbornou pomoc žákům rodičů z IZS – mezi těmito žáky nebyla zaznamenána žádná 
nákaza covidem 19 
- ve škole probíhá výmalba vybraných prostor, hloubkové úklidy, revize el. zařízení, 
rekonstrukce ochozů u 
  školní jídelny 
 



 
- pedagogové zahájili úpravu ŠVP; od září 2022 budou realizované postupné změny 
zahájené ve 4. a 6.  
  ročnících (výuka informatiky, robotiky a základů algoritmizace) 
 
- v říjnu 2021 proběhnou volby do školské rady 
   
 
 

Další jednání ŠR:  7. 10. 2021 v 15.00 hod. 

 

Místo: v pavilonu A, sborovna školy (popřípadě online – dle aktuální situace) 

     

                                                                                          Zapsala: Alena Žočková  

 


