
Zápis z jednání školské rady dne 23. 6. 2021 
 

Přítomní:  

zástupci školy:    Mgr. Regina Kokešová, Mgr. Jarmila Rotreklová 

zástupci zřizovatele:  Ing. Michal Mádr, Mgr. Martin Holomek 

zástupci rodičů:  Mgr. Martina Zourková, Petra Maňová 

zástupce obce Hrušky:  Ivana Holoubková 

Program: 

1. Zahájení, seznámení s programem  

2. Projednání rozpočtu pro školní rok 2020/2021   

3. Projednání změn v ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice – Dodatek č. 1 

4. Informace o distanční výuce 

5. Připravenost příštího školního roku 

6. Diskuse a podněty členů rady 

7. Závěr 

 

1. Zahájení  

Předsedkyně školské rady zahájila jednání a seznámila přítomné s programem  

2. Projednání rozpočtu ZŠ a MŠ Křenovice pro školní rok 2020/2021  

Členové školské rady obdrželi dopředu k prostudování rozpočet ZŠ a MŠ Křenovice  

Ke zprávě nebyly připomínky.  

Školská rada projednala rozpočet ZŠ a MŠ Křenovice na školní rok 2020/2021.  

3. Projednání změn v  ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice  

Členové školské rady obdrželi předem znění Doplňku č. 1 k ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice. 

Koordinátorka ŠVP Regina Kokešová (RK) vysvětlila důvody jednotlivých změn. 

Změny se týkají těchto kapitol: 

- učební plán 1. stupně 

- učební plán 2. stupně 

- zavedení předmětu Informatika 

- Zrušení předmětu Estetická výchova 

- Úprava výstupů předmětu Výtvarná výchova 1. období 

- Úprava výstupů předmětu Pracovní vyučování 1. období 

- Zrušení předmětu Práce s technickými materiály 

- Zavedení nového předmětu Využití digitálních technologií v 6. ročníku 

Školská rada projednala Dodatek č. 1 k ŠVP Otevřená škola ZŠ Křenovice.    

 

 



4. Informace o distanční výuce  

- Probíhala v prostředí Teams, byli zapojeni všichni žáci (několika byla poskytnuta technická 

podpora) 

- Kombinace on-line hodin s off-line hodinami, četnost on-line hodin dle věku dětí a závažnosti 

předmětů 

- Žáci s výukovými problémy byli vzděláváni v individuální a skupinové výuce ve škole pod 

vedením asistentů (týdně 10 – 14 žáků) 

- Od 17. 5. žáci ve škole (4 žáci nenastoupili pro nesouhlas rodičů s testováním) 

- Po návratu velké rozdíly mezi těmi žáky, po měsíci výuky ve škole se situace výrazně zlepšila.  

5. Připravenost školního roku 2021/2022  

- Předpokládaný počet žáků a tříd (včetně ŠD) 258, 13 tříd, 3 oddělení ŠD 

- Personální změny (odchází 1 vyučující, přijdou 2 nové) 

6. Diskuse 

Petra Maňová  

- pochvala školky za aktivitu, především v závěru roku přespání ve školce a další, 

- dobře se prezentují na Facebooku,   

- rodiče dostali možnost vyjádřit své názory na chod školky formou dotazníku 

- spokojenost s organizací školních výletů žáků školy 

Martina Zourková 

- připomínka ke kvalitě fotek tříd na závěr ŠR 

RK – nejsme spokojeni, řešíme reklamaci některých fotek. Určitě pro příští školní rok změníme 

zhotovitele.  

 

7. Závěr  

Předsedkyně ukončila jednání školské rady v 17.55. 

V Křenovicích dne 23. 6. 2021 zapsala Regina Kokešová 

 

Mgr. Regina Kokešová:       Mgr. Martina Zourková: 

Mgr. Jarmila Rotreklová:    Petra Maňová:   

Ing. Michal Mádr:    Mgr. Martin Holomek:  

Ivana Holoubková: 


