
Zápis z jednání školské rady ze dne 24. listopadu 2021 

Přítomni:  pí Edita Karlíková, Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Věra Vystrčilová, Mgr. Pavla 
Odložilová, pí Lotka Ševelová, RNDr. Martina Zakopalová 

Hosté:  Mgr. Robert Podlas 

Forma: videokonference přes MS Teams 

1. Úvod 

Přivítání členů Školské rady předsedkyní a panem ředitelem.  

2. Seznámení členů s dílčími změnami Školního vzdělávacího programu 

Školská rada se seznámila s dílčími změny v ŠVP, a to aktualizace počtu pedagogických pracovníků 
v kapitole Charakteristika školy, úpravy v řazení učiva v předmětech: 

 Fyzika (6. ročník - přesun výpočtu hustoty a hmotnosti do 7. ročníku, zjednodušení učiva z 
elektra - značky el. obvodu, pokusy na ověření průchodu el. proudu a rozliší vodič, izolant a 
polovodič na základě analýzy jejich vlastností - přesunuto do 8. ročníku z důvodu lepšího 
pochopení učiva;  

 Dějepis - 6.-9. ročník - z důvodu nákupu moderních učebnic byla některá témata přesunuta do 
jiných ročníků; 

 Anglický jazyk - 1.-5. ročník + 6. a 9. ročník - z důvodu nákupu moderních učebnic přesunuta 
témata do jiných ročníků (7. a 8. ročník bude upraven příští školní rok po dokoupení sady 
učebnic) 

 Matematika - 6. ročník - odstranění učiva - kružnice trojúhelníku opsaná a vepsaná 

3. Seznámení členů s tvorbou tematických plánů v návaznosti na doporučení ČŠI  
 
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2020/2021 
 
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb,§ 168 1b) školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 
Zprávu dostali členové školské rady v elektronické podobě k prostudování. K jejímu obsahu neměli 
výhrady a zpráva tak byla jednomyslně schválena.  

5. Různé, diskuze 

Diskuze o komplikované situaci s COVID-19 – velké množství nemocí pedagogických pracovníků. 
Všichni diskutující se shodli na tom, že je důležité se snažit co nejdéle udržet prezenční výuku ve 
školách. Pan ředitel termínově přiblížil otevření a stěhování oddělení školní družiny do nové 
přístavby, zdůraznil navýšení kapacity pro skoro 70 žáků od září 2021 + nutnost personálního 
zajištění, nabídka i pro budoucí 4. ročník. Různé akce odloženy dle situace s COVID – 19, dotaz 
zástupců rodičů na lyžařský výcvik zodpověděl pan ředitel – pobyt je zarezervován, nejpozději po 
vánočních prázdninách budou známy přesné informace o účastnících (zda nutnost očkování apod.). 


