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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 13. 10. 2021 

 

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

J. Vrána (členové školské rady) 

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

Program:  

1. Zahájení 

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

3. Informace k začátku školního roku  

4. Seznámení s výsledkem prověrky BOZP 

5. Různé 

6. Závěr     

Ad 1.  Zasedání školské rady zahájil jako zástupce zakladatele školské rady Ing. Z. Tůma, starosta Města Ledeč nad 

Sázavou 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 2020-21. 

Školská rada výroční zprávu sedmi hlasy schválila. 

Ad 3.  Ředitel školy informoval ve stručnosti členy školské rady o situaci ve škole na začátku školního roku 2020 /21: 

• Byly otevřeny 3  třídy v prvním ročníku, 3 třídy v šestém ročníku, celkově tedy došlo k nárůstu počtu žáků na 701 a  

tříd na 32. Byli přijati čtyři noví pedagogičtí pracovníci, naopak 2 pracovníci odešli do důchodu a 2 pracovnice na 

mateřskou dovolenou.  

• V současné době probíhá doučování přibližně 100 žáků s problémy způsobenými uzavřením školy v minulém 

školním roce dle metodického manuálu MŠMT z vyčleněných prostředků ONIV. 

• Dvě žákyně 1. stupně jsou zapojeny do intenzivní výuky českého jazyka pro cizince na určené škole – ZŠ Lánecká 

Světlá n. S. 

• Vedení školy se připravuje na reformu RVP ZV v oblasti informačních technologií.  

• V řádném termínu před začátkem školního roku byla dokončena rekonstrukce tělocvičny a jejího zázemí v ulici 

Komenského (nová dešťová kanalizace, rozvody vody a elektřiny, obložení, nová palubovka, nová 

vzduchotechnika, osvětlení, ochranné sítě, podřezání a izolace vnějších stěn, opravy omítek, nové sociální zázemí 

apod.). 

• O prázdninách byla provedena rekonstrukce hlavních rozvodů vody v podzemní části suterénu budovy A v ulici 

Nádražní. Investorem obou  akcí byl zřizovatel Město Ledeč nad Sázavou. 

 

Ad 4.  J. Šťastný  informoval školskou radu o výsledcích prověrky BOZP, provedené ve škole dne 10. května 2021, 

bez významnějších závad (přetrvává zvýšená vlhkost části zdiva v suterénu šaten). 

Školská rada vzala výsledek prověrky BOZP na vědomí.  

Ad 5.  Ředitel školy seznámil přítomné s přípravou a termíny voleb nové školské rady: 

• do 27. 10. 2021 – přihlášení zájemců, kteří chtějí kandidovat ve volbách do nové školské rady, 

• od 1. 11. 2021 – zveřejnění kandidátní listiny, 

• Út 9. 11. 2021 – volby 3 zástupců z řad zákonných zástupců, 
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• St 10. 11. 2021 – volby 3 zástupců z řad pedagogických pracovníků. 

Ad 6.  Předseda školské rady Ing. Z. Tůma poděkoval všem přítomným za  práci ve školské radě v uplynulém 

funkčním období, za účast a schůzi školské rady ukončil. Příští zasedání školské rady proběhne v novém složení na 

základě výsledků výše uvedených voleb. 

 

V Ledči n. S. 13. 10. 2021 

 

Zapsala: Mgr. Pavla Kořínková 


