
Zápis z jednání školské rady při ZŠ a MŠ Velká Losenice 

ze dne 12. 10. 2021 

 

Jednání školské rady bylo svoláno předsedou ŠR Radkem Černým. Jednání proběhlo ve 

sborovně v ZŠ. 

 

Přítomni: 

Radek Černý, Karin Jajtnerová, Ladislava Pejchová, Blanka Jírková, Lenka Neuvirtová, Vít 

Rosecký, Milan Lempera, Radek Pátek, Marie Dobrovolná (ŘŠ) 

Omluveni: Markéta Dobrovolná  

Program: 

1. Zahájení 

2. Volba zapisovatele 

3. Presence 

4. Schválení minulého zápisu 

 

5. Výroční zpráva: komentáře (hlasování o schválení) 

6. Schválení dodatku ke Školnímu vzdělávacímu programu (nová informatika) – 

elektronicky jsme schválili dne 30.8.2021 

7. „Psaní všemi deseti…“ 

8. Národní plán doučování – průběh, zájem, výsledky… 

9. KPŠ – aktuální situace po členské schůzi 

10. Ovoce a mléko do škol – zařazení mezi ekologické školy 

11. Partnerství s „Polskem“ 

12. Informování o „pracovní skupině IT“ 

13. Technické záležitosti:  

a) Úprava otopné soustavy (usnesení RO) 

b) dokončené investice 

c) plánované investice 

d) školní zahrada 

e) závady apod. 

14. Různé 

15. Příští schůzka…. 

16. Zakončení 

 

1. Zahájení 

Předseda Radek Černý zahájil jednání. 

2. Volba zapisovatele 

Zapisovatelem byl určen Radek Pátek 

3. Presence – viz. výše 



4. Schválení minulého zápisu 

Zápis z minulého jednání ŠR byl schválen 

5. Výroční zpráva 

Trend - klesající počet žáků ve škole. 

Oprava střechy – problém trvá. Reklamaci nechce firma uznat, do části střechy nelze 

zasahovat v době trvání udržitelnosti projektu. Zástupci obce přednesou problém na 

nejbližším zastupitelstvu obce. 

Projekt Rodiče vítáni – ukazatel spolupráce školy a rodičů. V podstatě všechny parametry 

jsou již naplněny. Otázkou, zda setrvávat v této aktivitě a platit za to. Probere též KPŠ. Škola 

nemá problém zrušit. 

Šetření ČŠI – zřizovatel je informován, zprávy byly uveřejněny. 

Přijímací zkoušky na SŠ – rozložení podle typu školy. 

Usnesení: ŠR schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020-2021. 

6. Schválení dodatku ke Školnímu vzdělávacímu programu (nová informatika) – 

elektronicky schválila ŠR dne 30.8.2021 

7. „Psaní všemi deseti…“ – byla zakoupená licence výukového programu pro 35 žáků. 

Vyučováno v 6. třídě. 

8. Národní plán doučování 

Škola má finance do prosince 2021. Do projektu jsou zařazeni vytipovaní žáci, žáci 

s doporučením z Pedagogicko psychologické poradny.  

9. KPŠ – aktuální situace po členské schůzi 

Karin Jajtnerová poděkovala za možnost spojit schůzku Plenární schůze a členské schůze 

KPŠ. Proběhly volby třídních důvěrníků, schválily se některé změny ve stanovách spolku. 

Vznesen návrh na úpravu GDPR souhlasů – přidat souhlas s předáním kontaktů (e-mailová 

adresa) rodičů spolku KPŠ (třídním důvěrníkům). 

10. Ovoce a mléko do škol 

Škola nově přihlášena do programu Ekologická škola – škola má možnost zvolit dodávku 

zeleniny krájené / nekrájené, s / bez obalu, mix ovoce a zeleniny apod. Kvalita se zlepšila. 

11. Partnerství s „Polskem“ 

Setkání proběhlo úspěšně, v dobré atmosféře. Poláci hodnotili naši školu velmi pozitivně, 

v porovnání jako lepší než partnerská škola v Polsku. Připravuje se výměnný pobyt 20 žáků 5. 

– 6. tříd. Na podzim 2022 by naše děti jely do Polska, opačně pak na jaře dalšího roku. 

12. Pracovní skupina IT 

Řešily se notebooky. Plán – roboti. Škola se pokusí sehnat peníze z projektů na další aktivity 

IT. 3D tiskárna – kurz pro učitele – škola se účastní. Zvažuje nákup 3D tiskárny. Otázkou je 



náročnost údržby a udržování podmínek pro správný chod tiskárny. Tip pro konzultaci 

ohledně ozobotů – Polička, Krouna. Otázka řešení wifi pro práci žáků na mobilních zařízeních 

– řeší se. Možnost řešení VPN pro učitelské notebooky. 

13. Technické záležitosti:  

a) Úprava otopné soustavy (usnesení RO) – proběhla komunikace s radou obce, 

ta to řeší. Zároveň pan školník se maximálně snaží doladit tepelnou pohodu ve 

třídách. 

b) školní zahrada – některé prvky jsou ještě v řešení 

c) závady apod. – střecha, jinak bez závad, sleduje se prostor školních dílen po 

opravě 

14. Různé 

Ve škole končí dvě učitelky (konec října a konec prosince).  

Problém doručování u některých e-mailů. 

Vznesen požadavek na nutný počet setkání ŠR, tj. 2x ročně. Po diskusi upraveno podle 

potřeby cca 3x ročně. 

E-třídnice – požadavek na změnu – neplánuje se 

15. Příští schůzka 1. 2. 2022 

16. Zakončení 

Předseda Radek Černý zakončil jednání ŠR 

 


