
Zápis ze školské rady 8. 7. 2021, zahájení v 15.00. 

 

Členové školské rady (dále jen ŠR) se sešli ve složení: 

Dagmar Vondráčková – ředitelka školy 

Viktorie Novotná – zvolený zástupce za ZŠ 

Jan Kára – zvolený zástupce za rodiče dětí ZŠ 

Martin Vondráček – zástupce obce Jindřicvýrohovice pod Smrkem 

 

ZŠ 

V úvodu ŠR seznámila paní ředitelka členy s budoucí úpravou RVP a zapracování do ŠVP. 

Škola má v plánu: 

- zůstat u slovního hodnocení se známkami ve 4. a 5. ročníku 

- přejít na hodnocení formou nastavených kritérií. 

Dále ředitelka informovala o povinnosti volby předsedy ŠR.  

Předsedou školské rady byl zvolen Martin Vondráček. 

Hlasováním byl pak zvolen předseda Martin Vondráček. Zapisovatelkou byla zvolena Viktorie 
Novotná. 

Členové ŠR byli seznámeni s plánem rekonstrukce vnitřních prostor školy a se změnou personálního 
obsazení v pedagogickém sboru. (Chybí angličtinář, čeká se na vyjádření Petronely Černíčkové. 
Výběrové řízení na Aj bude do konce července.) 

Paní ředitelka informovala o tom, že na podzim bude potřeba psát výroční zprávu, také informovala o 
nových webových stránkách ZŠ – odkaz na web. stránkách obce v záložce ŠKOLA A ŠKOLKA. 

Zastupitelé byli také seznámeni s letošním školním projektem Včely a se zakoupením nového včelího 
úlu. 

Pan Kára vznesl dotaz na počet tříd v novém školním roce. ZŠ letos bude mít tři třídy. Paní ředitelka 
Dagmar Vondráčková bude třídní učitelka 2. a 3. ročníku (+ žáci domácí školy, kteří jsou u nás 
registrovaní), Viktorie Novotná 5. ročníku a Lenka Diškantová 1. a 4. ročníku. 

Hromadná schůzka s rodiči se uskuteční v září.  

Byla také zmíněna nutnost řešení situace s nevyhovujícím připojením k internetu v případě distanční 
výuky z důvodu covidových opatření. Paní ředitelka bude poptávat nového poskytovatele. 

Je třeba pořídit nový dataprojektor do třídy. Ten původní již nevyhovuje. 

Do budoucna bude třeba vyřešit špatný stav střechy budovy ZŠ.  

 

 



 

MŠ 

V MŠ máme plný počet dětí. Je tu zájem o metodu „Step By Step“ (paní ředitelka osvětlila princip této 
metody) a o Hejného metodu. 

Bude se vyhlašovat výběrové řízení na stavbu pergoly na školní zahradě. (Druhá část zahrady by se 
oplotila a sloužila by pro žáky ZŠ) 

 

Rada byla ukončena v 16.15. 

 

 

 

 


