
 

 
Základní škola Veltrusy  datum: 12. 10. 2021 

Opletalova 493  hodina: 18.30 hod 

277 46  Veltrusy  místo:  ZŠ Veltrusy  

IČO 709 909 72

 

 
 

Zápis č. 26 z jednání Rady školy 

 

 

Přítomni:     Omluveni:  Lukáš Šlehofer, předseda RŠ 

Kamila Hlaváčková 

Miluše Rákosová 

Jana Klimešová 

Filip Volák 

Barbora Bělková 

Barbora Šťastná 

Pavla Bolmhagen 

Irena Částková  

 

Host: 

Světlana Racková, ředitelka 

 

 

PROGRAM: 

1. Zahájení školního roku (pokyny MŠMT) 

2. Dodatek č.7 ke školnímu řádu 

3. Metodická doporučení - úprava vzdělávacího obsahu pro rok 2021/2022 

4. Využití zkušeností z distanční výuky a priority v oblasti pedagogického rozvoje 

5. Výroční zpráva 

6. Plánovaná přístavba školy 

7.  Závěr 

 

 

 

1. Zahájení školního roku (pokyny MŠMT) 

 

Paní ředitelka informovala přítomné o zahájení školního roku v souladu s pokyny MŠMT. 

Povinného testování se účastnili všichni žáci, žádný test nebyl pozitivní. 

Jedna třída byla na začátku školního roku 14 dní v karanténě z důvodu nakažení žáka v rodině. 

Současně s přezenční výukou vedou všichni vyučující průběžně classroom, kam min jednou týdně 

zadávají přehled probraného učiva, žáci jsou o tom informováni. 

MŠMT poskytlo dotace na doučování, je přihlášeno cca 100 dětí vč. žáků devátých tříd. Zajištění 

tohoto doučování je velmi komplikované především z personálního hlediska. 

 

 

2. Dodatek č.7 ke školnímu řádu 

 

Do věty řešící omlouvání žáka, byl přidán i zákonný zástupce.   

Nově věta zní: „Žák bude omluven až po projednání této situace se zákonným zástupcem, třídním 

učitelem a vedením školy.“ 

 

Přítomní členové jednomyslně schválili dodatek č. 7. 



 

 

3. Metodická doporučení - úprava vzdělávacího obsahu pro rok 2021/2022 

 

Škola si je vědoma, že znalosti získané v rámci online výuky nejsou u všech stejné. „Rozevírání 

nůžek“ by mohlo zmírnit doučování. Bylo vytipováno přibližně 50 dětí (mimo deváté třídy), kterým 

bylo nabídnuto doučování (z dotace MŠMT). Deváté třídy využijí doučování k přípravě na 

přijímací zkoušky. 

 

  

4. Využití zkušeností z distanční výuky a priority v oblasti pedagogického rozvoje 

 

Přítomní zástupci školy a paní ředitelka informovali o využívání např. classroomu i nadále současně 

s prezenční výukou. Každý učitel si organizuje classroomy sám, jednotné je jen týdenní zadávání 

přehledu probrané látky. 

V některých učebnách jsou instalované kamery, které lze využít pro online výuku (např. rýsování v 

hodinách matematiky) 

Škola se zaměřila na vzdělávání učitelského sboru v oblasti ICT a formativního hodnocení. 

 

 

5. Výroční zpráva 

 

Výroční zprávu přítomní členové jednomyslně schválili. 

 

6.  Plánovaná přístavba školy 

 

P. starosta informoval přítomné, že přístavba je schválena v rozsahu 9 učeben do vnitrobloku, 4 

učebny jako střešní nástavba, vnitřní úprava jídelny a kuchyně. Přístavba tělocvičny schválena 

nebyla. 

Aktuálně se připravují podklady pro vyhlášení veřejné zakázky a čeká se na oficiální posudek 

statika ohledně střešní nástavby. 

Pro školní rok 2022/23 bylo odhlasováno zastupiteli omezení spádovosti z okolních obcí, pro obec 

Vraňany byla spádovost zcela zrušena. 

 

 

7. Závěr 

 

Jednání rady školy bylo ukončeno ve 20 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala dne 12. 10. 2021 Irena Částková 


