
1. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Koloděje 

9. září 2020 

  

Přítomni: pí. Šoutová, pí. Šťovíčková, p. Trojan, p. Dolanský 

  

1. Volby do ŠR 

Kvůli koronavirové přestávce neproběhlo 2. zasedání Školské rady v roce 2019/2020. Díky 
tomu nemohly být připraveny nové volby, kvůli uplynutí tříletého funkčního období ŠR. 

  

V souladu s § 167, odst 4. Školského zákona 561/204 Sb. zajistí ředitel školy řádné uskutečnění 
voleb do školské rady. 

  

2. Plán práce 

V souladu s § 169, odst. 1a) byla ŠR seznámena s plánem práce školy na školní rok 2019/20 

  

3. Výroční zpráva 

V souladu s § 169, odst. 1b) se ŠR vyjádřila ke zpracované výroční zprávě ZŠ a MŠ Koloděje 
za školní rok 2019/2020. Zprávu třemi hlasy schválila. 

  

4. Školní vzdělávací program 

V souladu s § 169, odst. 1a) bere na vědomí upravený školní vzdělávací program školy. Ke 
změnám došlo v souvislosti se změnou výuky informatiky. Předmět bude vyučován pouze ve 4. 
a 5. ročníku v rozsahu jedné vyučovací hodiny. Ve třetí třídě bude posílena hodina matematiky. 

  

5. COVID-19 

Škola plní veškerá hygienická nařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví či školství. Zákaz 
vstupu rodičů bez ochrany nosu a úst. Děti i zaměstnanci školy nosí roušky pouze na chodbách. 

Škola jedná se zřizovatelem o úhradě nákladů vzniklých díky Covidů-19. Zřizovatel získal 
finance na úhradu těchto nákladů – UZ 127. Lze hradit odepsané potraviny ve školní kuchyni, 
nákup ochranných pomůcek, ale i školné v MŠ a ŠD!!! 

 

  



6. Škola v přírodě 

V současné době není zákaz ŠVP pořádat. Škola měla jet na ŠVP v červnu, přesunuto na          
6. 10. Obava některých rodičů z koronaviru může způsobit problém se stornopoplatkem od CK 
Star Line. Ve škole máme 114 žáků, kteří mohou odjet. Ve smlouvě s CK je stanoven minimální 
počet dětí na 70 žáků. Pokud klesne počet pod tuto hranici, jsme povinni doplatit náklady do 
počtu 70 dětí. Vyúčtování proběhne po škole v přírodě. Pokud odjede více než 70 dětí, budou 
peníze, těm, co neodjedou, vráceny v nezkrácené podobě. V případě poklesu pod 70 dětí 
budou vracené peníze adekvátně poníženy. 

  

7. Zájmové kroužky 

Hygienické podmínky umožňují realizaci volnočasových aktivit. Škola nabízí opět dva Kluby 
zábavné logiky a deskových her, hrazené z evropských peněz, tudíž bezplatné a nabídla více 
než 30 zájmových kroužků. 

  

8. Různé 

Pan Trojan tlumočil  poděkování rodičovské veřejnosti za skvěle zvládnutou on-line výuku 
v uplynulém školním roce. 

  

  

Zapsala:  Lenka Šťovíčková 

Kontrola: Zdeněk Trojan, Marie Šoutová 

  

 


