
Zápis z jednání školské rady konané dne 13.10. 2021 

Jednání školské rady se konalo 13.10. 2021 v 16.00 hodin v prostorách základní školy. 

Přítomni: Mgr. Ivana Bejčková, Mgr. Simona Klánová, Mgr. Šárka Plevková, Ing. Zdeněk 

Hermann, Jaromír Rathouský, Monika Zlá DiS.  

Omluveni: Martin Zimerman 

 

Zápis z jednání: 

 

1. Přivítání členů školské rady ředitelkou školy a vzájemné představení nově zvolených 

členů  

2. Zvolení předsedy školské rady a zapisovatele 

Všemi přítomnými byla jednohlasně zvolena předsedkyně ŠR Mgr. Simona Klánová, 

která jmenování přijala, místopředsedkyní a jednatelkou, která bude provádět zápisy ze 

schůzí byla jmenována Mgr. Šárka Plevková 

3. Projednání a následné schválení Jednacího řádu 

Všichni členové byli seznámeni s aktuálním Jednacím řádem Školské rady. 

4. Předložení a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Krásný Dvůr za školní rok 2020/2021 

5. Seznámení členů rady s počty žáků základní školy a dětí mateřské školy ve školním roce 

2021/2022 

• celkový počet dětí mateřské školy ke 30.09.2021 je 38 

• celkový počet žáků základní školy ke 30.09.2021 je 128   

6. Předložení a schválení ŠVP pro základní vzdělávání – Zelená škola  

Členové školské rady byli seznámeni s revidovaným ŠVP, změny se týkaly nahrazení 

vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie vzdělávacím oborem 

Informatika s novým obsahem zaměřeným na rozvoj informatického myšlení. 

7. Informace o průběhu vzdělávání od 14.10.2020 

 

Od 14.10.2020 na základě nařízení Vlády ČR byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuka přešla na povinnou výuku distanční.  

V době on-line výuky byly využívány stejně jako v loňském školním roce především aplikace 

Učebna google, meet, e-mail. Informace byly předávány zákonným zástupcům i žákům 

prostřednictvím webových stránek školy, telefonicky i osobně. Na našich webových stránkách 

jsme průběžně doplňovali online materiály k procvičování, informace o projektu České 

televize-UčíTelka, stránky k procvičování, testy pro přípravu na přijímací zkoušky pro 5. a 9. 

ročník. K dispozici také byla interaktivní učebnice FRAUS, NOVÁ ŠKOLA. Žákům, kteří 

neměli potřebné digitální technologie k on-line výuce jsme zapůjčili školní tablety. Žáci, kteří 

neměli možnost se z domova připojit k internetu a pracovali off-line, si výukový materiál 

vyzvedávali osobně přímo ve škole. 

Na základě osobních jednání vedení školy s jednotlivými pedagogy jsme přistoupili k 

úpravám základních postupů distanční výuky následujícím způsobem:  

• přizpůsobit výuku možnostem žáků i pedagogů  

• nepřeceňovat možnosti rodičů, usilovat o zpětnou vazbu a sami ji poskytovat  



• nepřeceňovat samostatnost zejména u mladších žáků, a to zvláště k nové látce a 

samostudiu 

• poskytnout žákům možnost volby  

• diferencovat obtížnost úkolů  

• stanovit realistické termíny plnění úkolů 

• rozvíjet u žáků dovednost si práci plánovat 

Od 18.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se 

vzdělávali distančně. 

Od 30.11.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům I. stupně a žákům 9. ročníku. Žákům 

II. stupně byla umožněna prezenční výuka s pravidelnou týdenní rotací. 

Od 27.12.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům 1. a 2. ročníku, ostatní žáci se 

vzdělávali distančně. 

Od 12.04.2020 byla povolena osobní přítomnost žákům I. stupně s pravidelnou týdenní rotací 

Od 10.05.2020 byla povolena osobní přítomnost i žákům II. stupně v pravidelných týdenních 

rotacích. 

Od 24.05.2020 byla povolena i v Ústeckém kraji osobní přítomnost všech žáků bez rotací. 

Vzdělávání distančním způsobem jsme uskutečňovali podle příslušného rámcového 

vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem. 

 

8. Seznámení členů rady s aktivitami školy ve školním roce 2020/2021 

• průběh a hodnocení provozu MŠ během letních prázdnin – zahájení provozu 

od 16.08.2021 

• investice do oprav a renovací: 

Ve školním roce 2020/2021 byla z rozpočtu zřizovatele Obcí Krásný Dvůr 

financována oprava venkovního vstupního schodiště v celkové výši 68 000 Kč. 

Ze stejného zdroje byla financována výměna čerpadla u plynového kotle za 

42 000 Kč, nákup zahradního traktoru Stiga za 45 288 Kč a křovinořezu Hecht 

za 2 691 Kč. Do školní kuchyně byl pořízen nový sporák s elektrickou troubou 

za 69 600 Kč. Nutná byla výměna odpadních trubek za 5 500 Kč, výměna 

topení a ventilů u topných těles v MŠ za 18 000 Kč. Za 18 000 Kč byly 

opraveny stoupačky na I. stupni a za 9 000 Kč vyměněná topná tělesa ve třídě 

I. stupně. Do MŠ byl pořízen vysavač BOSCH na suché i mokré čištění 

povrchů za 5 248 Kč. Za drobný materiál na údržbu a opravy se utratilo 34 000 

Kč.  

• kulturní akce – redukovány z důvodu covidové epidemie 

• projekt EU Zlepšujeme se II – realizace nákupu výpočetní techniky (tabletů) a 

výukových programů 



Z finančních prostředků projektu EU „Zlepšujeme se II“ byly nakoupeny 2 

notebooky DELL Inspirion za 29 980 Kč, 2 licence Office za 4 398 Kč, školní 

pylonová tabule za 27 515 Kč, 2 projektory Vivitek za 75 266 Kč, 2 

interaktivní snímače za 4 356 Kč, robotická stavebnice Lego za 18 279 Kč a 

interaktivní výukový program za 5 047 Kč 

• projekt MAS Vladař – realizace nákupu školních pomůcek 

9. Plánované akce na školní rok 2021/2022 

• průběžná rekonstrukce sociálního zařízení 

• ukončení opravy venkovního schodiště 

• oprava podlah v kmenových třídách 

• zbroušení a nový nátěr parket v tělocvičně 

• postupná výměna dřevěných oken za okna plastová a zateplení budovy školy 

 

10.  Usnesení: 

 

1. Školská rada schválila Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy za školní rok 

2020/2021 

2. Školská rada vzala na vědomí informaci o revizi ŠVP od 01.09.2021 

3. Školská rada vzala na vědomí informace ředitelky o aktivitách a výdajích školy ve 

školním roce 2020/2021 

4. Školská rada vzala na vědomí informace ředitelky o záměrech školy ve školním roce 

2021/2022 

V Krásném Dvoře, dne: 13.10. 2021 

Zápis zaslán všem členům Školské rady.   Zapsala: Mgr.Ivana Bejčková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenční listina 

 

 
Jednání školské rady ze dne: 

 

Jméno  podpis 

Mgr. Simona Klánová  

Mgr. Šárka Plevková  

Ing. Zdeněk Hermann  

Jaromír Rathouský  

Martin Zimerman  

Monika Zlá DiS.  

Mgr. Ivana Bejčková ŘŠ - host  

 
 

  


