
Zápis ze zasedání školské rady konané dne 15. 5. 2019 

Přítomni: 

H. Králíková 

P. Wrlíková 

R. Ondroušková 

J. Košatová 

D. Kopecká 

J. Hawryluková 

Host: H. Králíková ředitelka ZŠ Štěchovice 

Návrh programu zasedání školské rady: 

Z minulých zápisů - k dořešení: 

Na podzim požádala rada o dodání vyjádření hasičů k novému zabezpečení školy- předložila ho škola? Viz zápis 

z 10. 10.2018 

Rada byla seznámena s novým systémem zabezpečení ZŠ (čip- pro otevírání dveří, alarm) – a dalším 

možným rozšířením zabezpečení (v budoucnu budou na budově školy umístěny 2 kamery). Rada 

požádala pana zástupce o dodání vyjádření hasičů k požární poplachové směrnici  

Byl nalezen asistent na druhý stupeň? 

Rada: 

Přechod na retardéru u školy - informace zjišťuje p. Ondroušková 

Nabídka zúčastnit se projektu abeceda peněz  

https://www.csas.cz/cs/page/abecedapenez 

Akce plánované na školní rok 2019/2020 + čerpání příspěvku od obce 
 

Nákup nového mobilního telefonu do družiny- současný je často nedostupný, je již starý 

Zrušení Anglického týdne na 1. stupni 

Zda budou pokračovat i ve školním roce kroužky: Badatelé a Deskové hry? 

Včas dát na web info o potřebách pro další školní rok+ organizace školního roku 2019/2020 + plánované akce 

Kroužky ve čtvrtek x vycházky družiny, výzva pro vedoucí kroužků i rodiče pro další školní rok 

Kolik dětí bylo přijato na 8, 6 a 4 leté gymnasium 

Podmínky školy v přírodě či výletu s přespáním 

Dotazy/podněty rodičů: 

Složitý systém placení školních aktivit 

https://www.csas.cz/cs/page/abecedapenez


Příliš podrobná výuka Výchovy ke zdraví v 7. třídě 

Podmínky realizace školy v přírodě, případně výletu s přespáním 

Rada byla informována a projednala: 

1) Požární poplachová směrnice školy byla schválena k tomu pověřenou osobou. Škola není povinna 

předložit směrnici ke schválení zřizovateli 

2) Uvolněné místo asistenta na druhém stupni zůstává neobsazeno (nikdo se nepřihlásil) 

3) Přechod na retardéru u školy- dle informací od paní Ondrouškové, byla zadána projektová 

dokumentace, čeká se na její vyhotovení, poté budou následovat další kroky. 

4) Informace o nabídce zúčastnit se projektu Abeceda peněz byly předány třídním učitelům 

5) V současné době ještě nemůže být zveřejněn plán plánovaných akcí ve školním  roce 2019/2020. 

Zároveň byl radě vysvětlen způsob čerpání příspěvku od obce (rozdíl mezi kalendářním a školním 

rokem) 

6) Školní družina obdrží výkonnější telefon. 

7) Anglický týden na 1. stupni byl zrušen ze strany poskytovatele lektorů (nedostatek vhodných lektorů pro 

1. stupeň). Škola jedná o zajištění lektorů pro další školní rok a již má rezervovaný termín 1 anglického 

týdne pro 2. stupeň (v lednu)  a jednoho týdne pro IV. a V. třídu (v únoru).  Skupiny budou 

podle tříd, počítá se s účastí všech žáků, 3 hodiny denně všichni. 

 

8) Ve školním roce 2019/2020 budou pokračovat kroužky: Badatelé a Deskové hry 

9) Rada požádala, aby na webu ZŠ byly v dostatečném časovém předstihu zveřejněny informace o začátku 

školního roku 2019/2020, včetně požadovaných pomůcek atd. 

10) Rada se opakovaně zabývala překryvem kroužků a vycházek družiny ve čtvrtek. V příštím školním roce 

bude snaha toto řešit změnou časového harmonogramu kroužků. 

11) Informace o počtu přijatých studentů na gymnasia je obsažena ve Výroční zprávě ZŠ- dostupné 

v elektronické podobě na webu ZŠ 

12) Rada byla informována o podmínkách školy v přírodě v současné době je k realizaci zapotřebí 5 osob a 

zdravotník (2 osoby na dopoledne, 2 na odpoledne, 1 na noc, v případě žáků, kteří mají asistenta je 

nutná jeho přítomnost, ovšem jeho týdenní úvazek nepokryje 24hodinovou službu. Externí poskytovatelé 

nejsou pojištěni a jejich služeb nelze využít).   

13) Systém placení školních aktivit (kód pro žáka a další pro aktivitu) bude změně. Bude zaveden nový 

systém na principu elektronické peněženky („nabití“ stanovené částky do systému) 

14) Výuka Výchovy ke zdraví proběhla v rozsahu Školního vzdělávacího programu 

15) Zástupkyně rady tlumočily vedení ZŠ kladné ohlasy na: 

den otevřených dveří v ZŠ 

konání Anglického týdne na 1. stupni 

16) Rada byla informována, že vedení ZŠ bylo osloveno několika dalšími poskytovateli volnočasových aktivit 

 

17) Vedení ZŠ byla předána informace o možnosti využít k výuce dějepisu na druhém stupni českou 

počítačovou hru Československo 38-89 a Attentat 1942  

 

18)  Vedení ZŠ byla zřizovatelem nabídnuta možnost exkurze pro žáky ZŠ do úpravny vody městyse. Tuto 

nabídku následně využila v rámci ETUR 6. Třída a žáci byli velmi spokojeni. Vedení ZŠ děkuje za tuto 

nabídku. Ve školním roce 2019/2020 tuto nabídku využije 8 třída v rámci hodiny  chemie. 

 

 

 

 

 
 

 


