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Zápis ze zasedání školské rady 

 

Datum: 21.10.2021 

Přítomní členové rady:  

 Ing. Jana Bláhová 

 Ing. Tereza Kovalská  

Mgr. Kateřina Schulmeisterová 

Mgr. Alexandra Tůmová 

p. Jiří Nikodým 

Omluvení členové rady: Ing. Ivana Rezková 

Hosté: Mgr. Petr Chochola (ředitel školy) 

 

Program jednání: 

1. Návrh programu jednání 

2. Projednání a hlasování o Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2020/21 

3. Různé 

4. Úkoly 

Průběh jednání  

Ad. 1  

Tereza Kovalská pronesla úvodní slovo a seznámila členy rady s návrhem programu jednání. 
Navržený program byl schválen všemi přítomnými členy. Nikdo neměl návrhy doplňující 
program jednání. 
 
Ad. 2 
Ředitel školy, Mgr. Petr Chochola, předložil členům rady k projednání Výroční zprávu  
o hospodaření školy za rok 2020/21. Rada zprávu projednala a všichni přítomní členové školské 
rady se vyjádřili pro její schválení. 
 
Ad. 3 
Ředitel školy informoval členy školské rady, že v ŠVP ani ve školní řádu od září 2021 nenastaly 
žádné změny. Uvedené dokumenty tedy zůstávají nadále v platnosti.  
 
Pan P. Chochola seznámil členy rady s navýšením kapacity MŠ na Rudě, čímž bylo možné 
uspokojit zájem rodičů z Nového Strašecí o umístění dětí do mateřské školy a vyřešit tím 
vrůstající tlak na kapacitu předškolního vzdělávání v obci.  
 
Ředitel školy informoval radu o každoročním nárůstu počtu žáků a s tím souvisejícím navýšení 
kapacity základní školy. Dále poukázal (v souvislosti s nárůstem počtu žáků) na prostorové 
limity budovy ZŠ a na navýšení počtu pedagogických pracovníků ve školním roce 2021/22.  
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Členové rady seznámeni s průběhem zahájení školní roku a s připravovanými opatřeními 
týkajícími se chodu školy s ohledem na epidemickou situaci covid 19. Členové rady diskutovali 
o distanční výuce v loňském školním roce (2020/21) a o jejích dopadech na výchovně 
vzdělávací proces a na kompetence žáků i dětí.  
 
Pan J. Nikodým přišel s podnětem, aby byl u vchodu ze dvora do tělocvičny T3 instalován 
zvonek, čímž by došlo k zjednodušení organizace příchodu žáků na odpolední kroužky.  
 
Na závěr zasedání byli členové rady seznámeni s provedenými rekonstrukcemi v budově ZŠ  
i MŠ. 
 
Ad. 4 

Instalace zvonku u vchodu ze dvora do tělocvičny T3. 

 

Usnesení rady 

Školská rada schválila: 

• všemi přítomnými členy (5/0) Výroční zprávu o hospodaření školy za školní rok 

2020/21. 

 

Zapsala: T. Kovalská 


