
Zápis z jednání Školské rady 

Základní školy Opočno, Nádražní 313 

konané dne 29. 6. 2020 v 16.00 hodin 

 

 

Přítomni: Ing. Kateřina Macnarová, Mgr. Hana Holečková, Ing. arch. Veronika Kroulíková, 

PhD., Šárka Škrabalová, Ing. Blanka Bartoňová, Naďa Burýšková, Mgr. Magdalena Brandová 

Hosté: Mgr. Eva Alexanderová 

 

Program: 

1) Volba předsedy Školské rady ZŠ Opočno 

2) Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 

3) Diskuze, náměty, připomínky 

 

 

Ad 1) Volba předsedy ŠR  

Ředitelka školy Mgr. Eva Alexanderová poděkovala za práci ve ŠR ZŠ Opočno dosavadní 

předsedkyni Ing. Kateřině Macnarové. Poté došlo k volbě nového předsedy ŠR. 

Usnesení: Předsedkyní Školské rady ZŠ Opočno byla zvolena Mgr. Hana Holečková. 

 

Ad 2) Ohlédnutí za školním rokem 2019/2020 (ředitelka školy) 

 Na začátku školního roku bylo potřeba vytvořit nové základní dokumenty pro chod 

školy. 

 Škola je zapojena do mnohých projektů (Etická výchova, Polytechnická výchova, 

Šablony II, Mléko a ovoce do škol...). Některé z nich nebylo možné od března 2020 

realizovat (plavání), některé mají prodlouženou realizaci (Šablony II). 

 Žáci ZŠ Opočno dosáhli úspěchů v mnoha soutěžích – např.:  

- vítězství v krajském kole soutěže v šachu a postup do celostátního kola, které již 

nebylo uskutečněno, 

- 1. místo v celostátní fotografické soutěži Mladí fotografují památky, 

- výborné výsledky v mnoha sportovních soutěžích a olympiádách znalostí. 

 Žáci 1. a 2. stupně měli možnost zhlédnout divadelní představení Divadélka pro školy, 

někteří žáci 2. stupně navštívili divadelní představení v anglickém jazyce Family Train 

v Divadle Drak v Hradci Králové. 

 Byl upraven systém inventarizace majetku a změněna pravidla pro využívání FKSP. 

 Změna financování škol umožnila zaměstnat nově jednoho nepedagogického pracovníka 

v ekonomicko-administrativním úseku. 

 Výuka žáků v době uzavření škol: 

- zapojení žáků do online výuky, výuka také na 1. stupni, pevný rozvrh na 2. stupni, 

možnost zapůjčení počítačů z krajského úřadu, 

- pravidelná příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na střední školy od 16. 5., 

- výuka žáků 1. stupně od 25. 5., personální zajištění, 

- pokračování online výuky na 2. stupni a konzultace pro žáky ve škole od 8. 6., 

- třídnické hodiny na 2. stupni od 22. 6.  



 Příprava nového školního roku: 

- 3 třídy v prvním ročníku a s tím související navýšení kapacity školní družiny, 

- navýšení počtu tříd na 2. stupni ZŠ (8 tříd), 

- personální změny, navýšení počtu učitelů na 2. stupni, 

- předběžný rozvrh výuky pro příští školní rok. 

 

Ad 3) Diskuze, náměty, připomínky 

Členky ŠR se dotazovaly v průběhu zprávy ředitelky školy a v závěru jednání neměly 

připomínky nebo další náměty k jednání. 

 

 

Předpokládaný termín příštího jednání ŠR je 31. 8. 2020, termín bude upřesněn. 

 

Schůzka byla ukončena v 17.30 hod. 

 

Zapsala: M. Brandová 


