
Zápis z jednání Školské rady ZŠ Jedovnice  

 

Datum: 1. září 2021 

Místo konání: sborovna ZŠ Jedovnice 

Přítomní: Zdeněk Doležel, Anna Bayerová, Josef Matuška, Věra Šnobltová, Radka Hromková Ušelová,  

Hana Šíblová, Kateřina Jelínková, Martina Koubová, Tereza Malárová, Lenka Danielová 

Program: 

1. Přivítání nových členů ŠR 

2. Jednací řád ŠR 

3. Volba předsedy ŠR 

4. Různé 

 

 

Průběh jednání: 

 

1. Přivítání nových členů 

Ředitelka ZŠ zahájila jednání, přivítala a představila členy ŠR. 

 

2. Volba předsedy ŠR 

Předsedou ŠR byl zvolen Zdeněk Doležel – 9 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování. 

 

3. Jednací řád ŠR 

o ředitelka školy podala návrh přidat do jednacího řádu možnost elektronické volby členů a možnost 

online jednání 

o navržené úpravy (A. Bayerová, V. Šnobltová) budou zapracovaný do jednacího řádu  

o po doplnění bude předloženo k odsouhlasení ŠR 

 

4. Různé 

a) volba místopředsedy ŠR – Věra Šnobltová (8 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel) 

b) problematika zápisu ze schůze ŠR konané 3. 12. 2019 (týkající se pana Ivo Máčela) 

o noví členové rady byli seznámeni s problematikou 

o diskuze na dané téma 

o ŠR se zabývala požadavkem Rady obce, zhodnotila situaci a rozhodla se neměnit zápis: 

V zápise z předmětného jednání byly zaznamenány informace zúčastněných osob v takové 

formě, ve které byly na jednání sděleny. Zápis byl řádně odsouhlasen a ověřen. Pokud má 

účastník jednání výhrady k tomu, že na výše uvedeném jednání byly uvedeny nepravdivé 

skutečnosti týkající se jeho osoby a tyto informace uvedla určitá osoba, pak se jedná o 

soukromoprávní spor, který nepřísluší řešit Školské radě. 

  



c) ŘŠ seznámila ŠR s plány a akcemi na školní rok 2021/2022: 

o adaptační kurzy pro 1. a 6. ročníky 

o adaptační a socializační aktivity pro ostatní ročníky (přímo ve škole) 

o lyžařské kurzy pro 1. stupeň (Olešnice) a 2. stupeň (Jeseníky) 

o zapojení do aktivit Cirsia 

o soutěže a olympiády 

o doučování a další formy podpory pro žáky 

o spolupráce se spřátelenými školami v Aschheimu a Tatranské Lomnici 

o plavání pro 1. stupeň 

o spolupráce s rodilými mluvčími 

o v rámci zvyšování aprobovanosti učitelského sboru – další IT vzdělávání 

o závěrečné práce žáků 9. ročníku 

o nově založený Spolek rodičů 

o zapojení školy do projektu Ekoškola 

o získávání financí na projekty (MAS) 

d) ŘŠ podala informace o provozu školy: 

o škola má 407 dětí 

o Vinný bál a Jedovnická rolnička pravděpodobně (vzhledem k současným nařízením vlády a 

k epidemiologické situaci) neproběhnou 

o na podzim by mělo být opravené hřiště (pro potřeby družiny a školního klubu) 

o RŠ informovala o proběhlé distanční výuce 

o ŘŠ informovala o opravných zkouškách 

e) ostatní: 

o ŘŠ během září vypracuje Výroční zprávu 

o elektronická volba členů RŠ je možná s využitím systému ŠkolyOnline – návrh je nutné podat 

zřizovateli (návrh připraví ŘŠ) 

o ŘŠ požádá zřizovatele o výjimku ze zákazu parkování kolem školy na dny 1. září  

a dny, ve kterých se konají rodičovské schůzky 

o parkoviště u ZŠ – ŘŠ požádá zřizovatele o dodatkovou tabulku k parkovišti  

(pouze pro potřeby ZŠ, od pondělí do pátku 7:00 – 16:00) 

o školní kuchyně – diskuze na téma velikosti porcí (strava je normovaná) a ochucování jídla (je 

snaha snížit v jídle množství soli) 

o spolupráce se ZUŠ – děti z 1. a 2. třídy se po ukončení hodiny na ZUŠ mohou vracet zpět do 

družiny ve škole 

o sešity, pracovní sešity a učebnice žáci dostávají na začátku nového školního roku 

o projekt Obědy zdarma pokračuje – pro potřebné děti 

o ping-pong na chodbě během přestávek a možnost využití tělocvičny o velké přestávce bude 

možné s přihlédnutím k aktuálním hygienickým opatřením 

o kroužky budou nabízeny dle možností a dle aktuální situace 

 

 

 

 

Zapsala Věra Šnobltová 

 


