
 

 
Základní škola Veltrusy  datum: 14.06.2022 
Opletalova 493  hodina: 19.00 hod 
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Zápis č.27 z jednání Rady školy 

 
 
 
Přítomni:     Omluveni:  Irena Částková 
Lukáš Šlehofer, předseda RŠ 
Kamila Hlaváčková 
Miluše Rákosová 
Jana Klimešová 
Filip Volák 
Barbora Bělková 
Barbora Šťastná 
Pavla Bolmhagen 
  
 
Host: 
Světlana Racková, ředitelka 
 
 
 
PROGRAM: 
1. Přístavba školy 
2. Výuka informatiky 
3. Výuka druhého cizího jazyka 
4. Zápisy na školní rok 2022/2023 
5. Dodatek č.8 ke školnímu řádu 
6. Závěr 
 
 
 
1. Přístavba školy 
 
Pan starosta informoval o aktuální situaci. Vzhledem k dotačním možnostem – dotace z prostředků 
IROP, je zadáno zpracování studie proveditelnosti (jedná se o jednu z podmínek žádosti o dotaci). 
Dotace z IROP bude zaměřena především na odborné učebny. 
Starosta také informoval o možné dotaci na novou tělocvičnu z OPŽP až 70 %, pokud by byla 
v energeticky úsporném provedení a shodlo by se na ní i zastupitelstvo. 
Aktuálně je připraveno ke schválení vyhlášení veřejné zakázky na zpracování PD pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení v rozsahu  - přístavba 9 učeben, nástavba 4 učeben, dílčí rekonstrukce 
interiéru.  
 
 
 
 
 



 

2. Výuka informatiky 
 
Rodiče v radě zajímalo, jak bude škola začleňovat do výuky informatiku dle modernizovaného 
rámcového vzdělávacího programu (výuka by se měla více zaměřit na rozvoj informatického myšlení 
a digitálních kompetencí). Školy by měly začít takto vyučovat nejpozději od září 2023. 
Paní ředitelka potvrdila, že s touto změnou pracuje i naše škola, od září 2023 se zvýší hodinová dotace 
informatiky na dvojnásobek, tedy na prvním stupni to budou 2 hodiny, na druhém čtyři. S ohledem 
na maximální počet vyučovacích hodin, bude muset pravděpodobně dojít k úpravám v rozvrhu i 
v jiných předmětech. 
 
 
3. Výuka druhého cizího jazyka 
 
V souvislosti s veřejnou diskuzí ohledně výuky druhého cizího jazyka, udělali rodiče dotazníkové 
minišetření. Anonymní ankety se zůčastnilo 9 rodičů, 7 z nich hlasovalo pro výuku druhého jazyka. 
Na otázku „o jaký jazyk byste měli zájem?“ byla většinovou odpovědí španělština. Dalším jazykem 
byla němčina. Paní ředitelka připustila, že by škola mohla udělat svoje dotazníkové šetření. 
Pro nový školní rok zatím zůstává druhým cizím jazykem němčina a ruština. 
    
 
4. Zápisy na školní rok 2022/2023 
 
Paní ředitelka informovala o zápisech pro školní rok 2022/2023, zápisy proběhly i pro ukrajinské 
děti. Škola má pro nový školní rok v 16 třídách asistenty pro celkem 23 dětí. 
 
 
5. Dodatek č.8 ke školnímu řádu 
 
Dodatek se vztahuje ke školnímu řádu ZŠ Veltrusy, část III, bod 18: 
Mezi návykové látky patří i nikotinové sáčky. 
 
Přítomní členové jednomyslně schválili dodatek č. 8. 
 
 
6. Závěr 
 
Jednání rady školy bylo ukončeno ve 20 hod. 
 
 
 
Zapsala dne 14. 06. 2022 Pavla Bolmhagen 
 


