
sŠkolská rada při ZŠ Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 

783 16 Dolany č. p. 174  

 

Zápis č.2/2022 

 

Datum konání 14. 06. 2022 

Za rodiče: Mgr. Petra Tomášková, PhD. Jiří Foukal 

Za zřizovatele: Mgr. Jaroslav Šotola 

Za pedagogy: Mgr. Gabriela Šťastná, Mgr. Martin Gazdík 

Omluveni: Mgr. Lenka Kurialová, Mgr. Viktor Langer, Pavla Hnilicová, Ing. Arch. 
Pavla Koišová 

Hosté: Mgr. Petr Pirliomov 

 

Program: 

• Projednání a schválení změn ŠVP a Školního řádu 

o ŠVP – úprava s ohledem na zavedení Hejného matematiky na II. stupni tj. 

úprava v ŠVP matematika 6. ročník, informatika IV. a V. ročník, Seminář 

mediální výchovy  

o Školní řad  

▪ Úprava s ohledem na zrušení šaten 

▪ Povinnost rodičů pravidelně podepisovat ŽK či přílohu elektronické 

žákovské knížky. 

▪ Použití mobilního telefonu ve škole výhradně se souhlasem 

vyučujícího. 

▪ Vymazání částí hygienických pravidel z tzv. Covidové doby – potřeba 

rozestupů, pravidelná dezinfekce rukou apod. 

o Školská rada všechny navržené změny schvaluje.  

• Projednání přehledu hospodaření školy za rok 2021 

o Standardní rozpočet, diskuze ohledně energií – smlouva do konce roku, další 

zajišťuje obec; možnost instalace solárních panelů vzhledem k největší 

spotřebě v zimních měsících nebyla vyhodnocena jako výhodná 

o Od státu nedostává škola finance podle počtu žáků, ale podle počtu odučených 

hodin – budou děleny ročníky 6., 7., 8. na jazyky vždy na 4 skupiny a v 8. ročníku 

dělení ČJ a M na půlky spolu s informatikou 

o Školská rada byla s hospodařením seznámena a nemá žádné námitky 

• Zhodnocení školního roku, změny ve školním roce 2022/2023 

o Personální změny:  



▪ p. uč. Skarka nastupuje na TV a ICT 

▪ odchází p. uč. Pohlová – místo ní p. uč. Glozová se stejnou kombinací 

ČJ + HV 

▪ Odchází p. uč. Langer – místo něj p. uč. Tomášková na matematiku 

Hejného 

o Čekání na rozhodnutí MŠMT ohledně ne/povinnosti druhého cizího jazyka 

• Doplňující volby do Školské rady 

o Za učitele i rodiče proběhnou v měsíci září (na rodiče místo p. Tomáškové, za 

pedagogy na místo p. uč. Langera) 

• Inspekční činnost ČŠI v květnu zaměřena na začlenění ukrajinských žáků – úspěšné 

o Další informace ke stavu: 3 přihlášky do MŠ, do ZŠ žádná přihláška 

▪ Vědomostní rozdíl mezi ukrajinskými a českými žáky – v příštím 

školním roce bude muset být podchyceno 

▪ Přijata nová posila pedagogického sboru – p. uč. Šindlerová – výuka 

češtiny pro ukrajinské žáky 

• Informace o setkání s učiteli z Bělkovic – výsledky jejich porovnávacích testů ČŠI (ČJ, 

M, učební dovednosti) podobné jako naší školy 

• Informace o průběhu přijímacích řízení na střední školy - 100% umístění žáků na další 

vzdělávání; 90 % na místa svého prvního výběru 

• Školní slavnosti – projednán průběh a zpětná vazba na akci (nápad: dřívější pozvánka 

rodičům, propagační plakátky; interní zefektivnění komunikace v týmu) 

 

Zapsala: Mgr. Gabriela Šťastná 

 


