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Zápis z jednání Školské rady 
 ze dne 23. 3. 2022  

 
Přítomni: Mgr. Iva Čejková   

                Mgr. Pavel Lintner 

                Mgr. Eva Radostová 

                Ing. Ivo Šrubař                 

                p. Michal Turek 

                Mgr. Vlastimil Říha 

Omluveni: Mgr. Renata Šrubařová 

  

Program jednání: 1) Rozbor hospodaření 2021 a návrh rozpočtu školy na rok 2022 

                             2) Novinky ve škole 

                             3) Různé 

                              

ad 1) Členové Školské rady se seznámili s rozborem hospodaření školy za rok 2021 a s návrhem rozpočtu 

školy na rok 2022, ředitel školy je informoval, že vzhledem k současnému výraznému zvýšení cen za 

energie se škola snaží o snížení ostatních provozních nákladů. Podle vývoje situace bude škola příp. žádat o 

navýšení příspěvku od zřizovatele. 

ad 2) Ředitel školy podal školské radě informace o událostech ve škole: 

• Sbírka na Ukrajinu – vybraná částka od žáků, rodičů a zaměstnanců 36 752 Kč 

• Organizace výuky ukrajinských dětí – výuková skupina + zařazování do tříd podle věku 

• DOD pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, zápis do 1. tříd 4. a 5. 4. 2022 (pro ukrajinské děti 

v červnu) 

• Situace ve škole během covidové vlny v lednu a únoru 2022    

• MAP – implementace – kroužky a příměstský tábor (4. turnusy s 8 skupinami) 

• MAP – strategický rámec – digitalizace – nová učebna informatiky a robotiky + výtah 

• ČŠI – na jaře testování 5. roč. – Ma, Čj, dovednosti k učení 

• Mezinárodní testování TIMSS 23 – na začátku března testovány 2 třídy 8. ročníku Ma + 

přírodovědné předměty  

• Třídy od září – podle situace možnost rozdělení 2 současných šestých tříd do 3, sloučení 4 

současných osmých tříd do 3 

• Od února 2022 do června 2023 Šablony III. – hrazen školní psycholog, doučování žáků a projektové 

dny 

    ad 3) Členové Školské rady diskutovali s ředitelem školy: 

• ŠJ: snaha o zlepšení situace-od ledna 2022 možnost volby ze 2 jídel dvakrát týdně, jednou týdně 

možnost volby přílohy, častější zařazování do jídelníčku čerstvé zeleniny, zeleninových salátů a 

ovoce,  

Mgr. Čejková se dotázala na používání dochucovadel a možnost zrušení odběru jídla v plastové 

krabičce. 

• Mgr. Lintner informoval o záměru zřizovatele zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci 

jídelny. 

•  Mobily a tablety při distanční výuce – nebezpečí zneužití, časté a nevhodné používání těchto 

zařízení – narušení psychického vývoje dítěte, možnost zneužití osobních dat. 

Mgr. Čejková navrhla, aby TU při třídních schůzkách upozornili rodiče na nebezpečí zneužití mobilů 

a tabletů a informovali je o možnosti stažení aplikace pro kontrolu činnosti dítěte na těchto 

zařízeních. 

Další schůzka Školské rady je naplánována na září 2022. 

 

V Soběslavi 23.3. 2022                                                              Zapsala: Eva Radostová 


