
Zápis ze zasedání školské rady konané dne 8. 6. 2021 

Přítomni: 

H.Králíková 

P.Wrlíková 

R. Ouhledová 

J. Hawryluková 

K.Budilová 

omluvena – R. Ondroušková 

Body k projednání: 

Konání plaveckého kurzu pro žáky 1. stupně 

Váha školních aktovek a možnost nechávat si část učebnic v ZŠ 

Úspěšnost a příprava na přijímací řízení žáků devátého ročníku 

Možnost připojit se na prezenční výuku v případě nemoci  

Rada projednala: 

Plavecký kurz pro žáky 1. Stupně 

Kurz se bude ve školním roce 2021/22 konat ihned jakmile to epidemická situace dovolí. Paní 

Ouhledová nabídla ZŠ kontakt na organizaci, která tyto typy výuky zajišťuje tzv. na klíč.  

Podle nejnovějších informací by se kurz pro 3., 4. a 5. ročník měl konat předběžně v termínu 30. 05. – 

10. 06. 2022; tentokrát formou intenzivního týdenního kurzu v plaveckém areálu v Radotíně; žáci 

budou dojíždět ze školy autobusem. 

Váha školních aktovek a možnost nechávat si část učebnic v ZŠ 

V každé třídě je prostor – většinou skříň, police apod. - kde si žáci mohou nechávat část učebnic 

(např. v šanonu), toto téma je vhodné řešit s třídním učitelem. Učebnice si nelze nechávat v lavicích. 

Váha některých aktovek dosahuje 6Kg a více.  

Úspěšnost a příprava na přijímací řízení žáků devátého ročníku 

V době zasedání rady, pouze 3 žáci čekali, zda budou přijati. V době finalizace zápisu (28. 6.) byly již 

všichni žáci přijati. Statistika přijímacího řízení je pravidelně zveřejňovány ve Výroční zprávě ZŠ.  

Žáci 9. ročníku mají každoročně předměty: seminář z českého jazyka a seminář z matematiky (dotace 

1 hodina týdně pro každý předmět), kde se intenzivně opakuje učivo základní školy – v těchto 

hodinách byli žáci seznamováni také s přijímacími testy a strategií jejich vyplňování. 



Dále byla rada informována o možnosti rodičů navštívit se svým dítětem (8. a 9. třída) pedagogicko-

psychologickou poradnu a zde si nechat vypracovat profil žáka pro volbu střední školy. 

Možnost připojit se na prezenční výuku v případě nemoci  

Možnost připojení se do hodin je nabízena a realizována individuálně dle délky absence, charakteru 

onemocnění, vhodnosti jednotlivých předmětů k propojení, možností jednotlivých vyučujících apod.  

Změna rámcového vzdělávacího programu 

Na základě změny Rámcového vzdělávacího programu jsou školy povinny upravit své školní 

vzdělávací programy. Dojde tedy k úpravám školního vzdělávacího programu, např. 9. třída bude mít 

více hodin informatiky. S navrhovanými úpravami se lze blíže seznámit na webu České školní inspekce 

Počet žáků v 1. třídě 

Do 1. třídy bylo přijato 29 žáků, 12 vyučovacích hodin z 20 bude půleno. 

 

Na závěr byla rada informována, že na výběrové řízení na opravu střechy ZŠ se nikdo nepřihlásil a 

výběrové řízení bude znovu vypsáno. Oprava střechy tedy neproběhne v průběhu letošních letních 

prázdnin. 

Zástupci rodičů a zřizovatele poděkovali ZŠ za zvládnutí distanční výuky v tomto školním roce a za 

využívání systému Bakaláři. 

zapsal: 

H. Králíková  

schválil: 

K. Budilová 

P.Wrlíková 

R. Ouhledová 

J.Hawryluková 

 


