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Zápis z jednání Rady školy 

Datum: 29.9.2022 

Přítomní: Eva Nykodymová, Soňa Machová, Lukáš Šlehofer, Kamila Hlaváčková, Miluše Rákosová, 

Jana Klimešová, Filip Volák, Barbora Šťastná, Barbora Bělková 

 

Host: Světlana Racková, ředitelka 

 

PROGRAM:  
1. Znovuzvolení předsedy Rady  

2. Schválení výroční zprávy  

3. Ukončení práce psychologa škola 

4. Schválení dodatku č.9 – Hodnocení ukrajinských dětí a č. 10 – hodnocení v případě 30% 

absence 

5. Dotace přístavby  

6. Ostatní 

 

 

DISKUZE A ZÁVĚRY: 

1 Znovuzvolení předsedy Rady  
Předsedou Rady školy zvolen jednohlasně Lukáš Šlehofer 

 

2 Schválení výroční zprávy  

 Výroční zpráva schválena 100% hlasy. 

 Pozitivně je hodnocena práce učitelů s dětmi a veškeré školní i mimoškolní aktivity.  

 Nadále se bude pokračovat ve sběru víček a papíru z nichž se daří získat prostředky na 
splnění přání studentů vznesené v rámci Školního parlamentu. 

 Navrženo doplnění některých učebních předmětů jako je Dějepis a Zeměpis o anglickou stať – 
anglické texty – metoda CLIL, které by podporovaly děti v rozvoji anglického jazyka – zatím 
chybí zdroje, necháváme v pozici návrhu. 

 Velmi pozitivně hodnoceno rozdělení dětí dle pokročilosti do skupin v rámci anglického 
jazyka.  

 Diskutováno nasazení rodilého mluvčího a přidání dalších hodin výuky cizích jazyků – zatím 
není možné v rámci zdrojů a kapacit školy (místa i lidských zdrojů, rovněž finančních) – 
necháváme v rámci možného návrhu.  

 Bude zvážena další edukace dětí v rámci environmentální výuky. 

 Navrženo doplnění ŠVP o hodiny osobnostní a sociální výchovy, případně doplnění do již 
fungujících třídnických hodin. 
 

3 Ukončení práce školního psychologa 
Školní psycholog ukončil ke konci září 2022 svoji činnost. Škola situaci intenzivně řeší, na stránkách 

školy a dalších zdrojích vyvěšen inzerát. Je nutný minimálně 50% úvazek. Apel na každého, kdo může 



 

General 

mít jakýkoliv kontakt o předání nabídky, nabídnutí možnosti práce ve škole. Hlavní kontakt paní 

ředitelka Světlana Racková. 

 

4 Dodatek č. 9 a č.10 
Dodatek č. 9 – Ukrajinské děti budou hodnoceny slovně – schváleno jednohlasně 

Dodatek č. 10 – Hodnocení žáků s absencí nad 30 % bude mít specifická pravidla. Škola kontaktuje 

rodiče a žáka vyzve k doplnění učiva a ověření znalostí– schváleno jednohlasně s poznámkou/ 

požadavkem na úpravu o určení termínu a času přezkoušení pouze ředitelem školy. 

 

5 Přístavba školy 
Přístavba školy je ve fázi projektové dokumentace pro účely stavebního povolení, řeší se zpřísnění 

podmínek pro čerpání dotací. Variantně se zvažuje projekt fázovat, případně bude nutná 

optimalizace ceny, jelikož dotace ani příspěvek města nepokryjí nutnou investici. Škola a město 

intenzivně řeší, termín pro podání dotační výzvy je 1.11.2022 

6 Ostatní 
/ 

 

Zapsala Eva Nykodymová 29.9.2022 

 

 

 
 


