
SCHŮZKA SRPD S VEDENÍM ŠKOLY 
 

SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY 

17. 9. 2020 



Program 
Základní údaje o škole v kostce 

Složení zástupců tříd, složení školské rady, členské příspěvky  

Změny ve škole (personální,  materiální,  organizační,  …)  

Spolupráce se zřizovatelem  

Mimořádná opatření  

Co nás čeká, plán akcí  školy  

Zprávy z třídních schůzek  

Plán schůzek  

Různé, diskuze  

 
 
 



K 1. 9. 2020 má škola celkem 213 žáků, z toho 129 žáků je na 1. stupni (1. – 5. 
ročník) a 84 žáků na 2. stupni (6. – 9. ročník).  Žáci jsou rozděleni do 11 tříd.  
 
1. 9. 2020 byl řádně zahájen nový školní rok, v sokolovně pro 2. – 9. ročník, 
v budově Horní Roveň 76 pro 1. ročník za přítomnosti paní starostky I. 
Vinařové.   
 
Do školní družiny je přijato 70 žáků. 
 
Organizace školního roku a další důležité informace jsou na webu školy. 
 
Žáci, jejichž zákonní zástupci nemají možnost internetu, mají papírové 
žákovské knížky. 



Předseda SRPD: Jiří Herbst 

I. třída Tereza Pištorová 

II. třída Radek Tomášek 

III. třída  Aneta Kašparová 

IV. třída  Pavel Herbst 

V.A třída  Adriana Tomášková 

V.B třída  Pavlína Jedličková 

    VI. třída     Petra Schmeiserová 

    VII. třída     Jana Štorková 

    VIII.A třída  Iva Gregorová 

    VIII.B třída  Andrea Švandová 

    IX. třída       Eva Drábková  
 

Změny ve složení zástupců tříd  
 
 



Zástupce rodičů 
Jiří Herbst – místopředseda, zapisovatel 
Aneta Kašparová (zvolena 17. 9. 2020) 

 
  Zástupce zřizovatele 
  Tomáš Madák – předseda  
    Pavel Herbst 
     Zástupce školy 
     Mgr. Jaroslava Balášová 
     Jaroslav Vocl 



 

Členské příspěvky 
 

Zůstává částka 150Kč - schváleno 
 
Čerpání v dohledné době: 
 - příspěvek na nákup pracovních učebnic pro prvňáčky (264 Kč/ žáka)    
a příspěvek na testování SCIO pro 9. třídu (90 Kč/ žáka) - schváleno 
 
- námět na čerpání – nákup čističek vzduchu do kmenových tříd - 
neschváleno 





Personální změny 





Materiální změny 
 



 

 proběhla rekonstrukce žákovské dílny a vybudování imobilního WC 

 přístavba malé školy pokračuje v souladu s plánem akcí a dle domluvy se stavebním 
dozorem 

 probíhá oprava oplechování na velké škole v místech, kde zatékalo do budovy 

 řeší se opravy a nová podlaha v místech opakovaně poškozených povodněmi 

 do zbývajících tříd velké školy byly pořízeny zatemňovací závěsy 

 je vymalována učebna 1. a 6. třídy a opraveny některé nátěry 

 je nainstalován STROM CTI – Barevná škola 

 dokončili jsme systém zabezpečení školy – nově nainstalovaná záplavová čidla, detektory 
úniku plynu, CO a detektory pohybu v prostorách školy, elektromagnetický ventil pro 
uzavření plynu v případě úniku 



Povinná dokumentace - změny 
 

 Školní řád aktualizován – vložena část týkající se mimořádných 
opatření 

 Připravujeme Dodatek týkající se výuky na dálku (distanční 
vzdělávání) 

 Vnitřní řád ŠD a školní jídelny aktualizován (minimální změny) 

 Změněn ŠVP ZV Terezka – dokončují se poslední úpravy 

 Aktualizujeme důležité dokumenty školy, průběžně aktuálně 
informujeme prostřednictvím webu (veřejnost) a Školy OnLine 
(rodiče a žáky) 

 Pokyny pro strávníky – vše na webu školy 



Spolupráce se zřizovatelem: 
 

 proběhla rekonstrukce žákovské dílny a vybudování imobilního WC 
 probíhá přístavba malé školy 
 probíhá oprava oplechování na velké škole v místech, kde zatékalo 

do budovy 
 řeší se opravy a nová podlaha v místech opakovaně poškozených 

povodněmi 
 

Radní jsou průběžně informováni o důležitém dění ve škole 
a o potřebách školy. 
 

 
 

 
 



Mimořádná opatření 



K 11. 9. 2020 neevidujeme žádného covid-19 pozitivního žáka ani zaměstnance. 
Pouze 1 žák byl v karanténě. 
 
Jsou připraveny a označeny izolační místnosti v obou budovách školy. 
 
Pro žáky a zaměstnance, kteří by zapomněli ochranné roušky, máme roušky 
k dispozici, prostory uklízíme v souladu s doporučeními krajské hygienické stanice, 
dokupujeme dezinfekční přípravky.  
 
Dodržujeme nařízená i doporučená opatření – roušky ve všech prostorách, 
odstupy, nemíchání tříd, … 
 
Požádali jsme zřizovatele o periodickou dezinfekci všech prostorů SDH. 
 
Připravujeme se na distanční vzdělávání (DVPP zaměstnanců, nákup techniky, …) 





- z Šablon II zajištěn chod žákovské knihovny na velké škole a zakoupení 
některých nových knih 
 

- Na základě zpracování žádosti o dotace z MŠMT z Operačního programu 
Výzkum, vývoj a vzdělávání byla poskytnuta naší škole dotace v rámci Šablon 
III. Garantem Šablon II i III je ředitelka školy. Dotace bude použita na rozvoj 
gramotností našich žáků (matematická, čtenářská, …) a částečný úvazek 
školního asistenta v době od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022. 
 

- MŠMT poskytne škole část finančních prostředků na zakoupení mobilní ICT 
techniky pro potřeby distanční výuky. Tyto finance nám umožní v případě 
distanční výuky zapůjčit notebooky žákům ze sociálně znevýhodněného 
prostředí. 
 

- IKAP – 2 projektové dny na SPŠE v Pardubicích pro 9. ročník 

 
 
 

 



  

AKCE, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ 

 

- všechny soutěže a olympiády celostátního charakteru zrušeny na 

školní rok 2020-2021 

- T – mobil běh proběhl ve středu 16. 9. 2020 

- čeká nás Matematický klokan 

 

- 

 

 

 



17. 9.  26.11. 21. 1. ??. 4. 15. 6. 

Plán schůzek třídních důvěrníků s vedením školy 



RŮZNÉ, DISKUZE 
 

 
 



Děkujeme za dobrou spolupráci a 
pozornost. 

Vedení školy 


