Zápis z jednání
Školské rady ZŠ Jedovnice ze dne 2. června 2021 v 15,30 h
Místo konání: sborovna ZŠ Jedovnice
Přítomní: Anna Bayerová, Michaela Doleželová, Renata Kleinbauerová (předsedkyně
školské rady), Josef Matuška, Hana Šíblová, Věra Šnobltová, Radka Hromková Ušelová
Omluven: Zdeněk Doležel, Vít Pernica
Host: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. (dále ŘŠ)
Program:
1. Volby do školské rady 2021
2. Různé
Průběh jednání:
Předsedkyně ŠR zahájila jednání, na které byla pozvána ředitelka základní školy.
Zapisovatelkou určila A. Bayerovou.
1. Volby
Předsedkyně ŠR uvedla, že na jaře 2021 vypršelo všem členům ŠR funkční období. Vzhledem
k situaci související s pandemií Covid-19 a ukončení vyhlášeného stavu k 11. 4. 2021
proběhnou volby do ŠR v červnu 2021, kdy budou podle schváleného volebního řádu ŠR
voleni 3 členové za zákonné zástupce nezletilých žáků a 3 členové za pedagogy školy.
K bodu proběhla diskuze ohledně možnosti elektronických voleb. ŘŠ uvedla, že bude
postupovat podle platného volebního řádu ŠR. Členové ŠR a ŘŠ se shodli, že, vzhledem
k volebnímu řádu ŠR a k opatřením týkajících se omezení šíření Covid-19, volby proběhnou
ve dnech 22. a 23. června 2021. Zákonní zástupci mohou odevzdat hlasovací lístek v úterý
22. 6. v Knihovně Jedovnice v době od 14,00 – 16,30 h, nebo v základní škole ve středu 23. 6.
v době 7, 00 – 8,00 h a 14,00 – 16,30 h.
2. Různé
a) Ukončení školního roku 2020-2021
M. Doleželová položila dotaz, zdali bude možné, jako již tradičně, uskutečnit na Barachově
pasování prvňáčků do řad čtenářů. ŘŠ souhlasila a doplnila, že stejně jako v předchozích
letech budou žáci devátého ročníku slavnostně přijati panem starostou na úřadu městyse
v závěrečný den školního roku.
b) ŘŠ informovala o navýšení počtu tříd o jednu třídu, a to v šestém ročníku, kdy VI. C budou
navštěvovat nově příchozí dojíždějící žáci.
c) ŘŠ informovala o plánu oprav na prázdniny 2021: opravy v kuchyni (obklady), opravy
elektroinstalace na chodbách, výměna PC; mobilní PC učebna. Dále upozornila, že vzhledem
k navýšení počtu tříd bude třeba řešit možnosti půdní vestavby.
d) Situace ve škole
M. Doleželová: Jsou při testování některé děti „covid pozitivní“? Jak škola reaguje na
informaci PČR o případné hrozbě umístění výbušniny do školy?
ŘŠ: Ano, samozřejmě se to stává, že při testování se zjistí pozitivita dětí. Škola pak postupuje

podle pokynů ministerstva.
Ohledně vyššího zabezpečení škola zavedla preventivní opatření, např. se zamyká škola, byla
zavedená návštěvní kniha.
e) ŘŠ odpověděla na dotaz H. Šíblové, že výběr ze dvou obědů, stejně i příprava svačin, je
plánována od září 2021.
f) ŘŠ odpověděla na dotaz R. Kleinbauerové o organizaci 1. stupně a změně třídních učitelů
v dalším školním roce. Dále uvedla, že v prvním ročníku je 10 odkladů, budou dvě třídy.
g) Předsedkyně ŠR požádala ŘŠ o přípravu a projednání výroční zprávy školy tak, aby nová
ŠR měla dostatečný prostor k prostudování a jejímu schválení.

Členové ŠR vyjádřili poděkování ŘŠ a ocenili její práci ve školním roce 2020/2021. Zároveň
poděkovali předsedkyni ŠR za vedení rady, převážně při řešení situace ve školním roce
2019/2020.
Předsedkyně poděkovala všem za účast, za tříletou spolupráci a ukončila jednání v 16,40 h.
V Jedovnicích 2. 6. 2021
Zapsala: Anna Bayerová

Zápis ověřila: Renata Kleinbauerová v. r.

