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Zápis z jednání školské rady ze dne 31. 8. 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 členů školské rady a hosta Ing. Jiřího Kyliánka. 

2. Poděkování panu řediteli školy za přípravu školy na nový školní rok.  

Seznámení ředitele školy s průběhem zahájení školního roku včetně zajištění hygienických 

požadavků a termíny povinného testování antigenními testy.  

Seznámení ředitele školy s připraveností školy a školních budov na nový školní rok včetně 

prohlídky nových prostor. 

3. Informace zástupce města Ing. Petra Studničky o postupu při vstupu cizích osob do škol, 

zejména v případě pronájmu tělocvičen. Zřizovatel s tímto souhlasí, ale mimo dobu, kdy 

jsou ve škole přítomny děti. 

4. Projednání a schválení předložených dokumentů (Školní vzdělávací program, Školní a 

klasifikační řád).  

ŠVP i Školní řád zůstává nezměněn. Ke změně ŠVP dojde až od příštího školního roku. 

Bude připraven nový vzdělávací program. Dojde k revizi stávajícího ŠVP a navýšení hodin 

ICT. 

Připomínky k předloženým dokumentům, diskuze. 

Hlasování: 

Školní a klasifikační řád – schválen jednomyslně (PRO: všech 9 členů ŠR) 

Školní vzdělávací program – schválen jednomyslně (PRO: všech 9 členů ŠR) 

Výroční zpráva bude předložena ke schválení do 15. 10. 2021. 

5. Seznámení ředitele školy s personálními změnami ve vedení školy, s novými 

pedagogickými pracovníky a s počty dětí pro tento školní rok.  
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Novou ZŘ pro 2. stupeň je od 1. 8. 2021 Mgr. Lenka Šudová.  

Počet dětí se navýšil přibližně o 30. Průměrně 18 dětí na třídu.  

V letošním školním roce otevíráme čtyři první a čtyři šesté třídy.  

6. Seznámení ředitele školy s počty žáků přijatých na střední školy. 

7. Seznámení ředitele školy s fungováním a náplní práce školního poradenského pracoviště 

(výchovné poradkyně, kariérový poradce, školní speciální pedagog, metodik prevence, 

externí spolupráce se školní psycholožkou a školním právníkem). 

8. Seznámení ředitele školy se zájmem školy o účast v národním programu pro doučování.  

9. Informace ředitele školy o systému EduPage, který je oficiálním komunikačním nástrojem 

školy. 

10. Informace ředitele školy o připravenosti školy na případný přechod na distanční vzdělávání 

a o technickém vybavení školy. Škola používá Google Workspace. Byla prodloužena 

licence na Umimeto.org. 

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 od 17:30 v budově ZŠ Kostelní, Čelákovice. 

Zapsala: Z. Libánská 

 


