
Zápis ze zasedání školské rady 

19.5.2021 
Zúčastnění: 

Ing. Jana Kubíčková Berková 
Jitka Faltusová 
Bc. Dominika Halbrštátová 
Zdena Papáčková 

Ing. Jiří Malý 
Mgr. Pavla Motyčková 
Markéta Faltusová 
Mgr. Petra Bednaříková 

 
Host Mgr. Alena Boháčová 

Zapisovatelka Markéta Faltusová 

Omluvena Mgr. Kateřina Macháčková 

 
Program školské rady: 

1)      Online výuka, Covid – průběh, zhodnocení… 

2)      Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022 

3)      Rozpočet školy 2021 – plnění do května, výhled 

4)      Plán školního roku 2021/2022 – koncepce, aktivity, projekty 

5)      Dotační projekty 2020/2021 – stav žádostí, plán využití 

6)      Projekty – plán, návrhy a diskuse 

-          z rozpočtu školy 

-          se spoluúčastí Obce Nekoř 

-          z rozpočtu Obce Nekoř 

7)      Prezentace školy 

8)      Různé 

Schválení zápisu ze zasedání školské rady 16.12.2020 

Pro 8   Proti 0   Zdržel se 0 

1. Online výuka, Covid – průběh, zhodnocení 

V období od 14.10.2020 přešla základní škola na online výuku. Výuka byla zprostředkována přes aplikaci 
Google. Online výuky se zúčastnili všichni učitelé. 
Pro 1. ročník byly přístupné pravidelné konzultace pro rodiče.  
Škola zapůjčila dětem 4 školní tablety. 
Do distanční výuky se zapojili i pedagogové z mateřské školy, kteří připravovali pracovní listy pro 
předškolní děti.  



Pro děti byly připraveny naučné stezky, díky kterým se zábavnou formou seznámily s danými tématy a 
strávily čas na čerstvém vzduchu s dostatek pohybu. 
Jak děti, tak pedagogové zvládli tuto situaci skvěle. 
 
Kladené dotazy: 
 
Kolik hodin denně probíhala on-line výuka? Odpověď ředitelky školy: „Probíhala 1 - 4 hodiny denně, 
doplněná pracovními listy. „ 
 
Jak děti zvládaly on-line výuku? Odpověď ředitelky školy: „Moc se snažily a perfektně zapojovaly. Po delší 
době byla patrná únava a nesoustředěnost.“ 

2. Výsledky zápisu do 1.třídy pro školní rok 2021/2022 

Ve školním roce 2020/2021 vychází z 5. ročníku základní školy 8 žáků. Do první třídy je přijato 17 dětí, 
čímž bude docházet do základní školy ve školním roce 2021/2022 celkem 48 žáků. Do mateřské školy je 
přijato 15 dětí. 

Kladené dotazy: 
 
Kolik žáků se dostalo z 5. ročníku na gymnázium? Odpověď ředitelky školy: „S velkou úspěšností 5 z 8 
dětí.“ 

3. Rozpočet školy 2021 – plnění do května, výhled 

Platy pokryté prostředky z MŠMT bez problémů. 
 
Nová skutečnost – část platu kuchařek nutno pokrýt z provozu. 
 
V důsledku mimořádných opatření vlády výpadek příjmů ze školného. 
 
Nová výše školného od 1.9. nesmí překročit 427 Kč / měsíc. 
 
Nutnost omezit výdaje na rozvoj, pokud nebude výpadek příjmů 
dorovnán z rozpočtu obce. 

4. Plán školního roku 2021/2022 – koncepce, aktivity, projekty 

Výměna podlahové krytiny v šatně ZŠ - 2021 
Postupná výměna školního nábytku / 2021 – 2023 
Pračka se sušičkou pro MŠ - 2021 / 2022 
Interaktivní tabule do tříd 4x / 2021-2023 
Rekonstrukce podlahy chodeb v ZŠ / 2022-2023 
Úprava vytápění – řídící jednotka, tlakové nádoby 
Rekonstrukce školní zahrady, vybudování altánu a ohrady kolem ČOV 
Rekonstrukce WC 
Oplocení hřiště 
Řešení vstupu a dopravní situace u školy 
 
V nejbližší době bude obec společně se základní školou pracovat a realizovat vizi oplocení školní zahrady. 
 
Kladené dotazy: 



Jak je vytápěna budova školy, kdo se stará o vytápění? Odpověď předsedkyně: Kotlem na tuhá paliva, 
z důvodu náročnosti vytápění tříd a udržitelnosti vhodné teploty ve třídách. O vytápění se stará pan Lux.“ 

5. Dotační projekty 2020/2021 – stav žádostí, plán využití 

V tomto roce mateřská škola i základní škola čerpá prostředky hrazené ze Šablon II. Využitelnost těchto 
dotací končí v mateřské škole – srpen, základní škola – červen. Prostředky z šablon byly využívány na 
vzdělávání pedagogů, sdílení s rodiči, projektové dny, školní kluby, školního asistenta, chůvy pro dvouleté 
děti. 

Od 1.9.2021 zahájíme projekt Šablony III. 

6. Projekty – plán, návrhy a diskuse 

Veřejná sbírka na nákup interaktivní tabule do 1. třídy– zahájení 15.6.2021, cílová částka 114 tis. Kč. 

Slavnost na závěr školního roku - rozloučení s předškoláky „Cirkus bude“, konaná 25.6.2021. Oslovení 
rodičů, sponzorů.  

V průběhu měsíce června plánuje mateřská škola výlet na Babiččin dvoreček a výpravu na Šedivské hřiště.  

Základní škola plánuje výpravu přírodou k Pastvinské přehradě. 

7. Prezentace školy 

Mateřská a základní škola se prezentuje pomocí nástěnek v centru obce, místního zpravodaje, sociálních 
sítí – web školy, facebook. 

Kladené dotazy: 

Otázka kladená především zástupci rodičů. Jak vnímáte využívání sociálních sítí - především facebooku 
(počet příspěvků, informovanost, interakce s rodiči)? Odpovědi byly velice kladné. Pozitivní ohlasy 
převládaly především v informovanosti rodičů, práce pedagogů s dětmi (fotografie, videa), inspirace. 

Mateřská škola se společně se školní jídelnou zapojili do pečení pro zdravotníky koronavirového centra 
v Ústí nad Orlicí.  

Společnými silami vytvořily děti z MŠ a ZŠ přáníčka pro důchodce, která roznesly při dopoledních 
procházkách.  

8. Různé 

Kladené dotazy: 

Zástupci se dotazovali na aktuální situaci ve školní jídelně. Z jakého důvodu odchází paní kuchařky? Zda 
jsou přijaty nové? Z jakého důvodu podaly výpověď? Odpověď paní ředitelky školy: „Ano paní kuchařky 
podaly výpověď z důvodu nespokojenosti na pracovišti. Jsou, již zajištěny nové paní kuchařky. 

Dále vznikla debata na téma stravování v mateřské a základní škole. Debatovalo se o motivaci k jídlu, 
velikosti porcí, složení svačinek a obědů 

 

Předpokládaný termín následující schůze 10.11.2021.  


