
Zápis ze školské rady ZŠ Jedovnice 15. 6. 2022 
 

Přítomni: Mgr. Zdeněk Doležel, RNDr. Anna Bayerová, Ph.D., Mgr. Radka Hromková Ušelová, 

DiS., Mgr. Věra Šnobltová, Kateřina Jelínková 

Omluveni: Martina Koubová, Mgr. Tereza Malárová, Mgr. Hana Šíblová, Ing. Josef Matuška 

Host: Ing. Lenka Danielová, Ph.D. 

 

Program 

1) Internet na ZŠ 

Zůstává zatím stejná rychlost připojení. Konektivita se bude řešit v rámci projektu 

IROP 

2) Opravy na ZŠ 

- v létě se bude z důvodu rozšíření prostoru bourat příčka ve třídě v přízemí 

- z kabinetu učitelů 1. stupně vznikne nová třída 

- oprava elektřiny – chodba k tělocvičně 

- výměna podlah ve dvou třídách 

3) Ředitelka školy žádala zřizovatele o navýšení příspěvku o 200 000 Kč na energie a 

50 000 Kč na papírenské a drogistické zboží, žádost byla zamítnuta. 

4) Žáci 7. – 9. tříd si vybírají dva volitelné předměty 

- informatika 

- konverzace ANJ 

- sportovní hry 

- příprava pokrmů a dílenské práce 

- cvičení Čej + Mat – pro 9. třídy – příprava na příjímací zkoušky na SŠ 

- přírodovědné praktikum 

5) Výuka dětí z Ukrajiny 

- na ZŠ je v současné době 12 dětí z Ukrajiny 

- výuka českého jazyka probíhá denně 1. vyučovací hodinu pro žáky z prvního 

stupně a 2. vyučovací hodinu pro žáky z 2. stupně, dále žáci z prvního stupně mají 

2 hodiny doučování týdně. 

- žáci jsou zařazeni do běžných tříd o rok níže, ve třídě je asistent pedagoga 

  



6) Předseda rady sdělil, že se škola pravidelně zabývá prevencí šikany, chováním žáků, 

vztahy mezi žáky, vztahy mezi žáky a učiteli. 

- Škola se řídí podle Metodického pokynu ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízení  

(č.j. MSMT – 21149/2016 Praha 6 září 2016). Škola má sestavený Minimální 

preventivní program, který pravidelně aktualizuje a doplňuje a zejména také 

podle něj uskutečňuje řadu aktivit. Tento program je dostupný na webu školy. 

Přílohou tohoto programu je Program k prevenci a řešení šikany. Při řešení 

nastalých situacích škola postupuje v souladu s aktualizovaným Krizovým plánem 

školy. Ve škole působí metodik primární prevence, výchovná poradkyně i školní 

psycholožka. 

7) Proběhl zápis do 1. třídy a přijímací zkoušky na SŠ 

- do prvních tříd nastoupí 43 žáků, budou dvě třídy 

- ze 45 žáků bylo přijato 10 žáků na gymnázium, 8 na učební obory,  

- zbytek žáků půjde maturitní obory  

 

Zdeněk Doležel 

Předseda školské rady 


