Školská rada při ZŠ a MŠ Dolní Kralovice

Zápis jednání ze dne 20. 9. 2021
Přítomni: p. Dvořáková, p. Poláková, p. Urbánková, p. Roháčová, p. Švejdová, p. Bašta, p. Bím, p. Holba,
Přizváni: p. Adamcová – ředitelka školy, p. Jarošová – učitelka MŠ, p. Košťál – starosta obce
Program:
1. Schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021
2. Schválení jednacího řádu školské rady
3. Harmonogram školního roku 2021/2022
4. Zpráva o výsledku proběhlých plánovaných kontrol
5. Zpráva z posledního zasedání SRPDŠ
6. Školní šatny
7. Různé

Jednání:
1. Výroční zpráva školy za školní rok 2020/2021 schválena.
2. Jednací řád školské rady schválen.
3. Harmonogram školního roku 2020/2021
- vzhledem k současné epidemiologické situaci nejsou plánované žádné akce, v případě změny
bude harmonogram postupně doplňován
- 27. 9. 2021 ředitelské volno
- při povinném testování nebyl nikdo pozitivní, může tedy dojít k rozvolnění a od října budou na
škole probíhat kroužky do 20 účastníků, nabídka kroužků je na internetu od 20. 9. 2021
- od 4. 10. 2021 naplňován Národní plán podpory návratu žáků do škol – doučování
- přelom září a října výměna kotle, topit by se mohlo začátkem října
- ŠD zahrnuje do svého programu více pohybových aktivit
- kroužek florbalu vede škola Olymp, momentálně má ale problém s lektory
- lektora florbalu by mohl dělat i někdo z místních obyvatel, musí se ale domluvit přímo se školou
Olymp, ZŠ toto neřeší
- paní Švejdová navrhuje, aby kroužek vedla přímo ZŠ, pak by nebyl problém hledat lektora mezi
místními. ZŠ ovšem nemá vlastní výstroj. Počká se na informace od Olympu ohledně počtu
přihlášených dětí.
4. Zpráva o výsledku proběhlých kontrol
- nedostatky (všechny již byly napraveny): chybějící podpisy některých rodičů stvrzující seznámení
se s novým školním řádem, vnitřní řád školní jídelny byl chybně nazvaný jako provozní řád,
někteří pedagogové neměli dostatečnou kvalifikaci, v minimálním preventivním programu
chyběla zvlášť vypracovaná strategie předcházení školní neúspěšnosti

-

-

výuka AJ v MŠ není možná, jelikož není zmíněna v RVP, rodilá mluvčí tedy povede kroužek AJ na
ZŠ
zpráva školní inspekce bude zveřejněna
na doporučení školní inspekce byla v MŠ vytvořena funkce uvádějícího učitele a speciálního
pedagoga, byla jmenována vedoucí učitelka MŠ (p. Jarošová)
v matematických a chemických olympiádách se žáci ZŠ umisťují v lepší polovině
z jazyků a matematiky je potřeba zavést pravidelné a jednotné testování žáků
pan starosta se dotázal na umístění školního klubu, který je momentálně v prostorech školní
družiny, jelikož původní prostory musely být použity na izolační místnost: klub bude navrácen
do původních prostor, dle nařízení kraje může být otevřený jen 3 h, ve zbylém čase mohou být
děti v knihovně, kde na ně dohlíží učitelky ŠD
paní ředitelka upozornila, že momentálně poptávka po ŠD i klubu převyšuje možnou kapacitu
pan starosta vznesl dotaz, zda bylo nutné tvořit ve škole etický kodex pro zaměstnance, paní
ředitelka i vedoucí učitelka MŠ potvrdily, že tak bylo učiněno na slovní doporučení školního
inspektora

5. Zpráva z posledního zasedání SRPDŠ
- pořádání karnevalu – záleží na epidemiologické situaci, termín konání by byl v únoru
- MASka – žádost na novou ŠD neprošla, žádost se bude podávat znovu, vše bude složitější, nebude
již stačit jen požadavek rodičů. Novou žádost může podat škola i obec, konečné podmínky na
podobu žádosti ještě nejsou dojednány.
6. Školní šatny
- učitelský sbor vybral pro rekonstrukci místo skříněk kóje
- panu starostovi byly předány dosavadní návrhy s předběžnou kalkulací a podpisy učitelů při výběru
varianty šaten
- je potřeba počkat na dotace
7. Nové prostory
- paní ředitelka upozornila na velký počet předškoláků, pravděpodobně bude v příštím školním roce
potřeba otevřít 2 první třídy a v závislosti s tím rozšířit i ŠD
- pan starosta navrhuje přehodnotit rozmístění učeben, aby se nemuselo ke škole přistavovat, volný
je už jen sklad učebnic ve ŠD, zde ale zatéká a prostory jsou pro školní třídu celkově nevhodné
- pan Bašta navrhuje nadstavbu nad šatny, dříve již nad tímto krokem uvažoval a je rozpracovaný
projekt
- členové školské rady prošli školu, aby měli lepší představu o možnostech
8. Zpráva z MŠ
- adaptace nových dětí probíhá klidně
- třídní schůzky – rodičům byl vysvětlen nový způsob zamykání: používá se starý vchod, nový je
pouze únikový, branka se bude odemykat dálkově, učitelé budou mít přenosný ovladač
- bude potřeba drobných stavebních úprav k realizaci nového systému zamykání
- paní Smítková uvedla za SRPDŠ, že má MŠ na účtu přes 50 000 Kč, přes 20 000 Kč půjde na
pomůcky (zahrada a dovybavení třídy chobotniček)
- v rybičkách zatékalo, závada byla nahlášena panu Zahálkovi, ten ji vyřešil
9. Posezení k výuce v parku
- obec objednala posezení pro 30 lidí, mělo by dorazit přelomem září a října
- učitelé si mají rozmyslet, jak budou lavice rozmístěny

- montáž se bude provádět v období jara
10. Projekt školní dílny
- paní ředitelka se dotazuje, co všechno škola musí zajistit, aby byl projekt naplněn
- pan starosta předal paní ředitelce ověřené kopie memoranda
- je potřeba naplánovat workshopy a vše řádně zdokumentovat, termín není dán
- ostatním školám musí být dílny přístupné, na ukázku
- na novou učebnu chemie se povinnost workshopů také vztahuje
- pan starosta přislíbil paní ředitelce předat aktualizované kontakty
11. Konflikt mezi dítětem MŠ a AP
- paní Švejdová se dotázala na incident, ke kterému došlo v létě na náměstí mezi žákem MŠ a AP
- vedení školy nebylo o situaci rodiči informováno, o incidentu se dozvědělo až prostřednictvím
policie, která se dotazovala zaměstnanců, nemá tedy odpovídající informace a musí počkat na
výsledky šetření

Zapsala: Poláková Vladislava

V Dolních Kralovicích dne 20. 9. 2021

