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Zápis č. 1/2021 ze zasedání školské rady ze dne 30. 8. 2021 
 

Složení školské rady: Jiří Smrkal, Lenka Gildainová, Mgr. Radomíra Divíšková 

 

Přítomni: Jiří Smrkal, Lenka Gildainová, Mgr. Martin Joza, Mgr. Radomíra Divíšková 

 

Hosté: Mgr. Martin Joza 

 

Místo zasedání:  ředitelna ZŠ a MŠ Tatenice 

 

Program zasedání: 

 

1. Návrh programu a jeho schválení 

2. Určení zapisovatele 

3. Investiční akce – čerpání projektu IROP /Podpora výuky informatiky a polytechnické 

výchovy a průběh realizace multifunkčního hřiště, Interaktivní tabule Activ Panel 

4. Zvládnutí situace se sníženým počtem žáků / počty žáků na 1. a 2. stupni/. 

5. Aktuální opatření k provozu školy od 1. 9. 2021 /COVID/ 

6. Volby do školské rady – 11. 11. 2021 

7. Další informace /noví zaměstnanci, nabídka zájmových kroužků, lyžařský výcvik, 

plavecký výcvik atd./ 

 

Ad 1) Navržený program byl schválen. 

Ad 2) Přítomní se dohodli, že zapisovatelem bude Radomíra Divíšková. 

Ad 3) Pan ředitel informoval školskou radu o investičních akcích, které jsou v tomto 

kalendářním roce aktuální. 

Ad 4) Na konci školního roku se z naší školy odhlásili z důvodu přestěhování se 2 žáci ze 2. 

ročníku a v důsledku toho se snížil počet žáků na 1. stupni. Jeden žák 5. ročníku přechází na 

víceleté gymnázium, takže i na 2. stupni došlo k poklesu. V důsledku hrozilo snížení úvazků 

pedagogů. Během prázdnin se však do školy přihlásili noví žáci / 3 žáci na 1. stupeň a 1 žák 

na 2. stupeň/, takže snížení úvazků není potřeba. 

Ad 5) K této problematice byl vydán MŠMT dokument Soubor doporučení pro školy a školská 

zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19, podle kterého se naše škola řídí.  

Ad 6) Volby do školské rady jsou naplánovány na 11. 11. 2021. 

Ad 7) Termín další školské rady je stanoven na 11. 10. 2021 v 15 hod. V tomto školním roce 

působí nově na naší škole pí. asistentka Petrová. V tomto školním roce budeme žákům nabízet 

 

http://www.zs.tatenice.cz/image/logo-zdrava-skola.gif


              www.zs.tatenice.cz                       
     IČ: 70 98 59 87 

 

zájmové kroužky, lyžařský výcvik, plavecký výcvik a další mimoškolní aktivity, které v loňském 

roce díky mimořádné situaci spojené s COVID 19 nemohly být realizovány. 

 

 

 

…………………………………………………                                    …………………………………………… 

          členové školské rady                                                                       předseda školské rady 

 

V Tatenici dne 30. 8. 2021 


