
 
 
 
 
 

Základní škola Čelákovice, Kostelní 457, příspěvková organizace 
Kostelní 457 
250 88 Čelákovice 

____________________________________________________________ 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

www.kamenka-celakovice.cz 
skola@kamenka-celakovice.cz 
Tel.: +420 326 990 211 
ID datové schránky: m8xmkhx 

RED-IZO: 600052141 
IZO: 108003906 

IČ: 43752047 
č.ú.: KB 19–6055430267/0100 

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 25. 2. 2021 

 

Přítomni: Ing. Petr Studnička, Petr Bařina, Milena Přívozníková, Radka Klein, Ing. Jan Frantík, 

Ing. Jiří Kratochvíl, Mgr. Iveta Cée, Mgr. Jitka Ostenová, Mgr. Zuzana Libánská 

 

Host: Ing. Jiří Kyliánek 

 

Program jednání: 

1. Přivítání. 

2. Představení nově zvolených členů ŠR. Za rodiče: Ing. Jan Frantík, Ing. Jiří Kratochvíl.  

Za zřizovatele: Milena Přívozníková. 

3. Volba předsedy ŠR. Jediný navržený kandidát: Mgr. Jitka Ostenová.  

Pro: 7, proti: 0, zdržel(-a) se hlasování: 1.  

Mgr. Jitka Ostenová byla zvolena předsedkyní ŠR i pro nadcházející funkční období. 

4. Schválení jednacího řádu. Jednomyslně bylo schváleno, aby byl i nadále používán původní 

jednací řád v nezměněné podobě. 

5. Informace ředitele školy o průběhu distanční výuky: 

 představení systému G Suite a Google Učeben, 

 zvolená metodika vychází z psychologických poznatků: na 1. stupni v průměru 8 – 9 

online hodin, na 2. stupni 15 – 16 hodin, tyto hodiny jsou doplněny o asynchronní 

část výuky, která probíhá především v systému G Suite (Google Učebny) za pomoci 

dalších interaktivních nástrojů, především Umíme to, 

 týdenní plány (zveřejňovány: Google Učebny + stránky školy). 

6. Informace ředitele školy ohledně Covid pozitivních zaměstnanců a žáků a o zavedených 

opatřeních bránících šíření nákazy (nemísení tříd, ochranné prostředky). 

7. Informace zástupce města Ing. Petra Studničky o epidemiologické situaci ve městě. 

 aktuální a souhrnné počty nakažených, 

 plánované odběrové testovací a očkovací centrum. 

8. Očkování zaměstnanců školy. Od soboty 27. 2. se budou moci zaměstnanci školy 

registrovat do online systému. Zájem projevilo 82 % zaměstnanců školy. Po konzultaci 

s paní Přívozníkovou a panem Studničkou zjistí ředitel školy možnost očkování u praktické 

lékařky MUDr. Losmannové. 
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9. Podpora dětí ohrožených školním neúspěchem: 

 škola zapůjčila dětem 38 plně nainstalovaných notebooků, 

 dalších cca 20 notebooků dále k dispozici, 

 péče o děti vyžadující speciálně-pedagogickou podporu přesunuta do online 

prostředí (pro děti 3. – 9. ročníků), pro žáky přítomné ve škole (v současnosti 1. a 2. 

ročníky) probíhá prezenčně, 

 v případě náhle vzniklých obtíží (zaostávání v učivu, ztráta motivace, technické a 

organizační problémy) je situace ihned řešena třídními učiteli a žákům je nabídnuta 

individuální podpora, do které jsou ve velké míře zapojeny rovněž asistentky 

pedagoga. 

10. Zhodnocení distanční výuky z pohledu rodičů (paní Klein, pan Kratochvíl a pan Frantík): 

rodiče hodnotí distanční výuku kladně. 

11. Předběžný termín příští schůze nebyl stanoven. Bude všem členům sdělen v dostatečném 

časovém předstihu. Svoláním schůze byla pověřena Mgr. Jitka Ostenová. 

Jednání se uskutečnilo online od 18:00 prostřednictvím Google Meet. 

Zapsala: Mgr. Zuzana Libánská 

 


