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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 16. 6. 2020 

 

Přítomni: Mgr. M. Barešová, J. Frantlová, Mgr. Bc. J. Hospodková, M. Kolářová, Mgr. P. Kořínková, Ing. L. Pešková, M. 

Štěpánek, J. Vrána (členové školské rady) 

Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – zástupkyně ředitele školy 

Omluven: Ing. Z. Tůma (předseda školské rady) 

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zhodnocení školního roku 2019-20 

3. Informace o zápisu dětí do prvních tříd pro školní rok 2020-21 

4. Příprava školního roku 2020-21 

5. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP 

6. Příprava voleb do školské rady na nové funkční období 

7. Různé 

8. Závěr 

  

     

ad 1/ Zasedání školské rady zahájil místopředseda školské rady Milan Štěpánek a seznámil přítomné s programem 

jednání školské rady. Program byl schválen. 

ad 2/ Ředitel školy J. Šťastný seznámil členy školské rady s průběhem školního roku 2019-20 se zaměřením na období 

mimořádné situace (Covid 19 - uzavření škol): 

 zajištění informovanosti rodičů a výuky žáků pomocí systému Bakaláři „Komens“, 

 výuka žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020 (příprava na přijímací zkoušky) – 41 žáků, 

 výuka žáků 1. stupně od 25. 5. 2020 – 114 žáků, 

 výuka žáků spec. oboru od 1. 6. 2020 – 16 žáků, 

 výuka žáků 6. až 8. ročníku od 8. 6. 2020 formou 3hodinových konzultací 1 den v týdnu pro každou 

třídu – 105 žáků, 

 v souvislosti s ukončením školního roku organizace vyzvednutí osobních věcí žáků ze školy, ukončení 

školní docházky a předávání vysvědčení v různých termínech při dodržení bezpečnostních opatření. 

V průběhu školního roku byla provedena rekonstrukce 2 sboroven včetně vybavení novým nábytkem, 

vybudován nový sklad učebnic, instalovány ochranné sítě na venkovních terasách v budově školy 
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v Komenského ulici, usazeny lavičky ve venkovním areálu školy v Nádražní ulici; probíhají práce na vytvoření 

„čtenářské dílny“ v pavilonu A Nádražní a průběžně dochází k výměně zařízení školní kuchyně. 

V době uzavření škol pedagogičtí pracovníci zajišťovali „domácí“ výuku žáků a prováděli úklid pracovišť 

v budovách školy (učebny, kabinety, sborovny apod.). 

Zápis do 1. tříd proběhl bez osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí, třídní schůzky rodičů žáků 

budoucích 1. tříd byly odloženy na 27. 8. 2020. 

  ad 3/ M. Štěpánek informoval členy školské rady o výsledcích zápisu žáků do 1. tříd. Bylo přijato 74 žáků (z toho 1 

žák do třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ), budou otevřeny tři první třídy, zápis 1 žáka je zatím neuzavřený. 

ad 4/ Ředitel školy J. Šťastný informoval členy školské rady o přípravách na nový školní rok: 

 budou zřízeny tři šesté třídy, na spec. oboru školy 4 třídy, 

 proběhne plavecký výcvik žáků tříd 2. A, 2. B, 2. C a 3. C, 

 neuskuteční se výcvik bruslení na 1. stupni ZŠ, 

 proběhnou turnaje v miniházené žáků 1. stupně, 

 v souvislosti s navýšením počtu vyučovacích hodin na 2. stupni ZŠ a odchodem některých pracovníků (MD, 

starobní důchod, ukončení prac. poměru) budou přijati 2 noví pedagogičtí zaměstnanci a budou provedeny 

dílčí personální změny (část úvazků  předmětu Člověk a svět práce na 2. stupni převezme dočasně AP), 

 v průběhu července a srpna 2020 bude provedena výmalba 6 tříd, jídelny, šatny a soc. zařízení ve školní 

jídelně, 

 v době letních prázdnin dojde k výměně vstupních protipožárních dveří do speciálního oboru a vstupních 

dveří z arboreta do budovy školy v ulici Komenského, včetně zárubní, 

 zřizovatelem školy byl podán projekt na rekonstrukci tělocvičny v budově školy v ulici Komenského, během 

prázdnin by měly být ve spolupráci se zřizovatelem provedeny také některé dílčí opravy v šatnách budovy 

v ulici Komenského, 

 zřizovatelem je řešeno odběrné místo (hlavní jistič apod.) v budovách školy v Nádražní ulici v souvislosti s 

přechodem z velkoodběru el. proudu na maloodběr a rekonstrukcí školní jídelny. 

  

ad 5/ M. Štěpánek informoval školskou radu o výsledku prověrky BOZP, provedené ve škole dne 11. května 2020 a 

předal záznam z této prověrky zástupci zřizovatele Mgr. Bc. J. Hospodkové. Školská rada vzala informace o výsledku 

prověrky na vědomí. 

ad 6/ M. Štěpánek informoval členy školské rady v souvislosti s ukončením volebního období o nových volbách do 

školské rady. Volby proběhnou podle volebního řádu školské rady v listopadu 2020. 

Ad 7/ Ing. Pešková požádala vedení školy zvážit do budoucna obecně možnost on- line výuky. Ředitel školy J. Šťastný 

sdělil, že škola se připravuje v případě opakujícího se uzavření školy z důvodu zamezení šíření koronaviru využít on-

line výuku podle svých možností. 

            M. Štěpánek požádal zřizovatele o součinnost při zajištění odborné prohlídky ocelové konstrukce tělocvičny a 

kontroly nouzového osvětlení v budovách školy – termín – červenec a srpen 2020.   

ad 8/ Místopředseda školské rady M. Štěpánek poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.  

V Ledči n. S. 16. 6. 2020 

Zapsal: M. Štěpánek 

 


