
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY ZŠ NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, HUSOVA 579 KONANÉ DNE 31.8. 2022  

 

Přítomní členové Školské rady:  

Ing. Jan Kotačka, p. Irena Kopuletá, Ing. Jitka Braunová, Ing. Tomáš Sedláček, Mgr. Martina Valíčková 

Omluvena: Mgr. Ivana Pavelková 

Další přítomní: Mgr. Věra Špačková  

 

Program jednání:  

1. Přivítání členů 

2. Schválení Výroční zprávy 

3. Schválení nového znění Školního řádu pro rok 2022/2023 

4. Informace o pracích ve škole o prázdninách 

5. Granty   - informace 

6. Počet žáků na škole 

7. Změny v pedagogickém sboru  

8. Ředitelské volno 18.11. 2022 

9. Náměty pro rozpočet 

10. Různé 

 

Ad 1/ Přivítání členů Školské rady, předání slova paní ředitelce. 

Ad 2/ Výroční zpráva schválena 5 hlasy. 

Ad 3/ Paní ředitelka informovala o změnách ve Školním řádu. Aktualizovaná verze schválena 

jednoznačně 5 hlasy.  

Ad 4/ Paní ředitelka shrnula práce proběhlé o prázdninách (výmalba 5 tříd, částečná rekonstrukce WC 

v 1. patře, výměna světlíků na chodbě v přízemí a dveří u školníka, zřízení kanceláře pro ZŘŠ (výmalba, 

podlahová krytina, nábytek), reorganizace kabinetu Čj a cizích jazyků, nákup lavic do 2.B. 

Ad 5/ Paní ředitelka všechny členy Školské rady seznámila s probíhajícími granty 

• Ukončeny - Šablony III + Erasmus 

• Aktuální projekty a granty - Implementace KAP, potravinová pomoc do škol, Můj klub SPV, 

Národní plán obnovy – doučování žáků, rozvojový program na  podporu IT,  udělena akreditace 

na Erasmus 

• Plánujeme – žádost v rámci Erasmu (jazykové zájezdy pro žáky), žádost JAK I. – zaměření na 

DVPP a inovativní metody  

Ad 6/ K 31. 8. neznáme přesný celkový počet žáků ve škole. Počet bude známý se zahájením školního 

roku (záleží na ukrajinských dětech, kdo nastoupí do školy a kdo se naopak nevrátí, jelikož někteří odjeli 

zpět na Ukrajinu). Předpokládaný počet bude +- 325 žáků. 

Ad 7/ Změny v pedagogickém sboru – nově byly přijaty do pracovního poměru na pozici asistentů 

pedagoga p. Jana Vrbová a p. Lenka Pyková, na pozici vychovatelky 4. oddělení ŠD p. Petra 

Kratochvílová. Po MD se vrací Mgr. Lucie Kolouchová na 1. stupeň, Mgr. Kamila Hruškovská přechází 

z pozice AP na 2. stupeň (ČJ, Vv). 



Nově máme 2 zástupce ředitele školy – Mgr. Martin Nováček pro 2. st.  a Mgr. Iva Klímová pro 1. stupeň.  

Do důchodu odešly Mgr. Marie Slaná a Mgr. Alena Gajdošíková. 

Ad 8/ Paní ředitelka podala informaci o plánovaném ředitelském volnu dne 18.11. 2022 z důvodu 

úspory energií. Ing. Kotačka doporučil další šetření volna na rok 2023, předpoklad, že může být 

nařízeno uzavírání škol z důvodu úspory energií ze strany zřizovatele nebo z ministerstva. 

Ad 9/ Plány na rozpočet – stále zůstává priorita šatny (aktuálně projektová dokumentace, sondáž 

rozvodů), další prioritou je obnova zastaralé PC sítě. 

Ad 10/ Ing. Jan Kotačka poděkoval škole za začlenění ukrajinských dětí, za adaptační program ve 

spolupráci s Oslavkou – MAP. 

Dále byl dán podnět k zamyšlení ohledně SVP – fyzika není v 9. roč., což kvůli přijímacím zkouškám 

některým dětem může chybět.  Dle slov paní ředitelky byla jednohodinová dotace předmětu v 9. 

ročníku nahrazena 3 hodinami fyziky v 8. ročníku a v 9. ročníku umožněn volitelný předmět F- CH 

praktika. O ty je ale ze strany žáků malý zájem. Řešením by bylo nenabízet žákům v 9. ročníku sportovní 

aktivity, ale zaměřit se právě na předměty k přijímacím zkouškám. 

Ing. Tomáš Sedláček podal připomínku k jednotnému systému komunikace školy, rodičů a žáků – 

primárně využívat jedno prostředí – tj. Školu OnLine, ne např. messenger apod. Přílohy ve Škole OnLine 

nejsou vidět v mobilní aplikaci – řešením je tedy dát do zprávy upozornění na přílohu. Proběhla prosba 

o včasné informace ohledně konání různých akcí (soutěže, výlety apod.), ne 2 dny předem. Dále byla 

podána připomínka ohledně písemných pracích žáků – možnost zpětného vrácení rodičům, aby měli 

zpětnou vazbu, co dítě např. udělalo chybně.  Pedagogové se touto otázkou budou zabývat na poradě 

– závěr bude rodičům sdělen třídními učiteli na schůzkách SRPŠ. Čtvrtletní práce však z důvodu 

uchovávání zůstávají u pedagoga (možnost nahlédnutí).  

Informace ohledně Scholarestu – zavádění nového jídelníčku, zdravějších jídel, koncem září proběhne 

stravovací komise, která změnu vyhodnotí.  

Paní ředitelka informovala o oslavách k výročí 60 let školy. 1.9. proběhne sraz bývalých zaměstnanců 

ZŠ, pozvání i pro členy Školské rady.  

Paní Kopuletá poděkovala za akci Školní akademie, která proběhla v červnu. Dle ostatních členů rady 

byl velký ohlas veřejnosti, a i škola dostávala děkovné maily. Dále informovala o tzv. Kempu vítězů – 

program atletiky pro letní prázdninovou přípravu dětí. V rámci projektu by škola zapůjčila prostory 

tělocvičny a hřiště, dále by se zapojovali renomovaní trenéři a sportovci.  

 

Další setkání Školské rady naplánuje a sezve předsedkyně p. Irena Kopuletá (jaro 2023).  

 

Zapsala: Mgr. Martina Valíčková 

 


