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Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Ledeč nad Sázavou, konaného dne 5. 10. 2022 

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

Simandl, J. Vrána (členové školské rady) 

Hosté:  Ing. H. Horáková – starostka Města Ledeč nad Sázavou, Mgr. J. Šťastný – ředitel školy, Mgr. P. Vágnerová – 

zástupkyně ředitele školy 

Omluven: J. Jelínek (člen školské rady) 

Program:  

1. Zahájení. 

2. Schvalování Výroční zprávy ZŠ Ledeč nad Sázavou za školní rok 2021/22.     

3. Schvalování změny Školního řádu ZŠ Ledeč nad Sázavou s platností od 1. 11. 2022.   

4. Seznámení s Prověrkou BOZP ve školním roce 2021/2022.  

5. Různé. 

6. Závěr.     

Ad 1.  Zasedání školské rady zahájila předsedkyně školské rady Ing. L. Pešková a seznámila přítomné s programem 

jednání školské rady, program byl schválen. 

Ad 2.   Ředitel školy Mgr. J. Šťastný předložil školské radě ke schválení výroční zprávu o činnosti školy. Školská rada 

výroční zprávu sedmi hlasy schválila. 

Ad 3.  Ředitel školy Mgr. J. Šťastný předložil školské radě ke schválení změny Školního řádu  ZŠ Ledeč nad Sázavou 

s platností od 1. 11. 2022. Školská rada školní řád sedmi hlasy schválila.  

Ad 4.  Ředitel školy Mgr. J. Šťastný informoval školskou radu o výsledcích prověrky BOZP, provedené ve škole dne 

10. května 2022. Významnější závady nebyly zjištěny, přetrvává zvýšená vlhkost části zdiva v suterénu šaten. 

Školská rada vzala výsledek prověrky BOZP na vědomí.  

 

Ad 5. Ředitel školy informoval ve stručnosti členy školské rady o situaci ve škole na začátku školního roku 

2022/2023: 

 Počet žáků se zvýšil z 690 v roce 2021 na 735, k nárůstu 45 žáků došlo i díky příchodu 22 ukrajinských žáků, 

kapacita dětí ve školní družině byla zvýšena na 222 žáků, z toho důvodu bylo otevřeno jedno oddělení navíc. 

 Nadále probíhá doučování žáků ohrožených školním neúspěchem z prostředků EU; prostředky jsou využívány i 

pro výuku českého jazyka ukrajinských žáků. 

 Seznámení s novým ceníkem pronájmu tělocvičny. 

 Výtěžek ve výši 18 145,- z akce Děti dětem organizované Městem Ledeč nad Sázavou byl využit základní školou na 

nákup učebních pomůcek pro ukrajinské žáky. 

 Škola se zaregistrovala do projektu Šablony III z programu IROP na podporu vzdělávání inovativních metod výuky, 

digitalizaci. 

 

Ad 6.  Předsedkyně školské rady Ing. L. Pešková poděkovala všem přítomným za účast a zasedání školské rady 

ukončila. 

V Ledči nad Sázavou 5. 10. 2022 

Zapsala: Mgr. Pavla Kořínková 
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