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Zápis z jednání školské rady ze dne 30. 8. 2022 

 

Přítomni: Petr Studnička, Milena Přívozníková, Radka Klein, Jan Frantík, Jiří Kratochvíl, Iveta 

Cée, Jitka Ostenová, Zuzana Libánská, Andrea Kilingerová 

Omluveni: Petr Bařina 

Host: Jiří Kyliánek 

 

Program jednání: 

1. Přivítání členů školské rady a hosta Ing. Jiřího Kyliánka. 

2. 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 řád – schválen jednomyslně (PRO: všech 8 členů ŠR) 

Klasifikační řád – schválen jednomyslně (PRO: všech 8 členů ŠR) 

Školní vzdělávací program – schválen jednomyslně (PRO: všech 8 členů ŠR) 

Výroční zpráva bude předložena ke schválení do 30. 9. 2022. 

3. Seznámení ředitele školy s průběhem zahájení školního roku včetně počtu ukrajinských 

žáků (v současné době je nahlášeno celkem 55 těchto žáků) a pedagogickém zajištění 

nového školního roku (47 učitelů, 23 asistentů). 

4. Seznámení ředitele školy s ohlášenou pravidelnou hloubkovou kontrolou ČŠI a jednotlivými 

body, které bude tato kontrola obsahovat. Inspekce proběhne v termínu od 9. do 15. 9. 

2022. 

5. Seznámení ředitele školy se dvěma stížnostmi na ČŠI (propuštění z pracovního poměru - 

vyřešeno, udělení ředitelské důtky – bude řešeno současně s hloubkovou kontrolou). 

6. Seznámení ředitele školy se žádostí o navýšení kapacity školní jídelny. 

7. Seznámení ředitele školy s počty dětí pro tento školní rok.  
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V letošním školním roce otevíráme celkem 32 tříd, z toho čtyři první a tři šesté třídy.  

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

9. Seznámení ředitele školy s plánovaným školením všech pedagogů na formativní hodnocení 

a účasti vedení školy ve vzdělávacím programu Ředitel naživo. 

10. Informace ředitele školy o systému EduPage, nově bude od 1. 9. zavedena elektronická 

třídní kniha a elektronická omluvenka. 

11. Informace Ing. Studničky o finančních prostředcích, zejména pak vzrůstajících provozních 

nákladech, které jsou určeny příspěvkovým organizacím, jejichž je město zřizovatelem. 

12. Informace Ing. Studničky o vzrůstajícím počtu ukrajinských žáků v kontextu s celkovou 

kapacitou škol zřízených na území města Čelákovice. Vzhledem k naplněné kapacitě 

sousedních obcí jsou tyto děti umísťovány k nám. 

13. Informace Ing. Studničky o problémech v personálním zajištění provozu příspěvkových 

organizací, který se do budoucna týká nejen školství, ale všech organizací a o počtech dětí 

nastupujících do základních a mateřských škol v kontextu rozvoje okolních obcí. 

14. Informace Ing. Studničky o počtech dětí z finančně slabých rodin a jejich plánované 

podpoře z rozpočtu města. 

15. Informace ředitele školy o provozu obou tělocvičen, zejména jejich využívání ostatními 

organizacemi. 

16. Informace ředitele školy a Ing. Studničky o pronájmu části školy soukromou ZUŠ Ekolandia 

a o provozu nové budovy MDDM a novém hřišti při ZŠ Komenského. 

17. Schválení nového zástupce do ŠR z řad rodičů. Místo Ing. Frantíka, jehož syn přestupuje 

na víceleté gymnázium se novou členkou ŠR stává Andrea Kilingerová (schváleno 

jednomyslně: PRO 7 členů ŠR) 

18. Na dotaz A. Kilingerové ŘŠ informoval o provozu školní jídelny (plán opětovného zavedení 

výběru ze dvou jídel) a svačinového bufetu (se znovuotevřením se nepočítá). 

19. Dotaz J. Ostenové na Ing. Studničku týkající se výsadby stromů v areálu školy (z důvodu 

sítí není možné). 

20. 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 18:00 v budově ZŠ Kostelní, Čelákovice. 

Zapsala: Z. Libánská 


