
Zápis z jednání školské rady ze dne 21. 9. 2021 

 

Místo konání: ředitelna 

Začátek: 14:00 

 

Přítomní členové školské rady: Mgr. Ivana Hejdová, Mgr. Milena Mouchová, Alena Holá, 

Martin Bayer, Mgr. Petr Steidl  

 

Nepřítomní členové školské rady: Mgr. Marek Pavlík (omluven) 

 

Přizván: Mgr. Karel Folber, ředitel školy 

 

Program: 

1. Úvod 

2. Volba předsedy a místopředsedy 

3. Zpráva ředitele školy o organizaci výuky a začátku nového školního roku 

4. Akce realizované v období červenec – srpen 2021 

5. Projednání dokumentace 

6. Diskuze 

7. Závěr 

 

Ředitel školy přivítal přítomné, konstatoval, že školská rada je usnášeníschopná a dále: 

- představil členy školské rady, 

- seznámil je s platným volebním řádem a informoval, že školská rada bude na svém 

prvním zasedání v souladu s VŘ volit předsedu a místopředsedu. Ke zvolení do funkce 

je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů školské rady. 

o Školská rada zvolila předsedkyní Mgr. Milenu Mouchovou, místopředsedou 

Mgr. Petra Steidla. 

 

Řízení schůze se ujala Mgr. Milena Mouchová, nově zvolená předsedkyně školské rady, která 

požádala ředitele školy o informace o škole, přehled projektů a investičních akcích za 

uplynulé období. 

- K docházce je na 1. ZŠ přihlášeno 475 žáků. Meziročně tak opět došlo k dalšímu 

navýšení jejich počtu. Škole se nedostávají prostory, nedisponuje odbornými 

učebnami, zvyšuje se průměrný počet žáků na třídu (v současnosti 19 tříd). 

- Zaměstnáno 49 zaměstnanců, z toho 41 pedagogů. 

- O prázdninách probíhala oprava Omáčkovny (fasáda, okna, střecha), nadále trvá, 

z tohoto důvodu je provoz v okolí i uvnitř budovy narušen. 

- Měla se rozběhnout výměna oken v dílnách, ale akce je posunuta na druhou polovinu 

září. 

- Pokračuje projektová příprava na půdní vestavbu a modernizaci učeben ve škole. 

- Škola získala prostředky v rámci Národního plánu doučování, které hodlá využít na 

doučovací kroužky pro zájemce zejména za účelem jejich motivace po distanční 

výuce, dohnání učiva atd. 

 

Školská rada 

- se vyjádřila k návrhu školního vzdělávacího programu (bez připomínek), 

- schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 (pro 5, proti 0), 

- schválila školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (pro 5, proti 

0), 



- diskutovala o koncepčních záměrech školy v oblasti výuky informatiky, 

- projednala návrh rozpočtu právnické osoby na další rok. 

- Ředitel školy dále informoval o tom, že ve školním roce 2020/2021 Česká školní 

inspekce provedla kontrolu průběhu distanční výuky. Inspektoři se přihlašovali do 

hodin, následně s pedagogy diskutovali, poskytli i dílčí metodickou pomoc. Nešlo 

však o klasickou inspekční činnost, škola tedy nemá k dispozici inspekční zprávu, 

kterou by bylo třeba projednat.  

 

Jednání školské rady pokračovalo na školním dvoře, kde ředitel školy ukázal zejména novým 

členům další prostory školy (venkovní učebna, opravený dvůr, stavba Omáčkovny). 

 

Jednání školské rady skončilo ve 14:40.  

 

V Rakovníku 22. 9. 2021 

 

Zapsala: Milena Mouchová, předsedkyně školské rady 


