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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 14. 10. 2020 

 

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

  J. Vrána (členové školské rady) 

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

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

 

Program: 

1. Zahájení 

2. Předložení výroční zprávy o činnosti školy ke schválení školské radě 

3. Zhodnocení zahájení školního roku 

4. Příprava voleb do školské rady 

5. Různé 

6. Závěr 

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

s programem jednání školské rady. Program byl schválen. 

ad 2/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný seznámil členy školské rady s výroční zprávou školy za školní rok 2019-20. 

 Bližší informace o činnosti školy je možno získat z inspekční zprávy ČŠI z provedené inspekce ve dnech 23. až 

26. 9. 2019 - viz webové stránky školy. 

 Ředitel školy upozornil přítomné na skutečnost, že zpráva obsahuje podstatně méně informací o mimoškolní 

činnosti z důvodu covid-19 a uzavření škol. 

 Ředitel školy seznámil přítomné s nejvýznamnějšími investičními a neinvestičními akcemi v průběhu května - 

srpna 2020 zmíněnými ve zprávě:  

o výmalba 6 tříd, jídelny, šatny a soc. zařízení ve školní jídelně, 

o výměna vstupních protipožárních dveří do speciálního oboru a vstupních dveří z arboreta do budovy 

školy v ulici Komenského včetně zárubní, 

o opravy a výmalba stěn v šatnách budovy v ulici Komenského ve spolupráci se zřizovatelem, 

o zakoupení konvektomatu do školní jídelny v hodnotě cca 0,5 milionu Kč,- zřizovatelem s využitím 

dotace, 

o vytvoření čtenářské dílny (nové osvětlení, zásuvky, podlahová krytina, výmalba a nové regály) 

z bývalého skladu učebnic v pavilonu A budovy v Nádražní ulici; nový sklad učebnic přesunut do 

k tomuto účelu zrekonstruované místnosti bývalé kanceláře zástupce ředitele v pavilonu B. 

Školská rada výroční zprávu sedmi hlasy schválila. 
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 ad 3/ Ředitel školy Mgr. J. Šťastný informoval členy školské rady o zahájení školního roku. Bylo otevřeno 16 tříd na 

1. stupni, 11 tříd na 2. stupni a 4 třídy na speciálním oboru školy. Objektivní problémy s tvorbou rozvrhu a jeho 

několika změnami vyplynuly ze zařazování předmětu speciální pedagogická péče a pedagogických intervencí. Škola se 

připravila na zahájení on-line výuky prostřednictvím systému Microsoft Teams. Z dotace od MŠMT byly zakoupeny 

webové kamery, grafické tablety a notebooky. Od 19. 10. budou on-line hodiny vysílány podle rozvrhu všem žákům 

školy s dobou nahrání na 20 hodin. Se žáky školy, kteří nemají připojení na internet, bude vzdělávání probíhat 

písemnou formou. 

ad 4/ Milan Štěpánek informoval členy školské rady o přípravě voleb do školské rady na nové funkční období: 

 volby byly vyhlášeny zřizovatelem školy Městem Ledeč nad Sázavou, 

 dne 7. 10. 2020 byla ředitelem školy jmenována volební komise k volbám do školské rady, 

 volby zástupců pedagogických pracovníků proběhnou dne 11. 11. 2020, 

 volby zákonných zástupců žáků proběhnou dne 19. 11. 2020, 

 následně se uskuteční schůzka nově zvolených členů školské rady, ve které budou i nově jmenovaní zástupci 

zřizovatele a bude provedena volba předsedy a místopředsedy školské rady. 

ad 5/  

 Členové školské rady schválili 7 hlasy Dodatek školního řádu č. 2 s účinností od 16. 10. 2020. Tento dodatek 

reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti s Covid-19 (komunikace s žáky a zákonnými zástupci, pravidla a 

organizace distančního vzdělávání, pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků apod.). 

 Zřizovatelem školy byl podán projekt na rekonstrukci tělocvičny v budově školy v ulici Komenského 

(odstranění obkladů stěn, hydroizolace, nové vnitřní omítky, palubová podlaha, ochranné sítě oken, 

osvětlení, obložení stěn, soc. zázemí a šatny, elektroinstalace, odvětrávání apod.). Termín realizace – květen 

- září 2021, výběrové řízení vyhrála firma ATOS s.r.o Ledeč n. S. 

 Ve spolupráci se zřizovatelem je řešena změna odběrného místa (hlavního jističe) v budovách školy 

v Nádražní ulici v souvislosti s přechodem z velkoodběru elektrického proudu na maloodběr. 

  

ad 6/  M. Štěpánek poděkoval všem přítomným za účast a schůzi školské rady ukončil.  

V Ledči n. S. 14. 10. 2020 

Zapsal: M. Štěpánek 

 


