
Záznam z jednání Školské rady 
Základní školy Opočno, Nádražní 313 
konané dne 19. 5. 2021 v 16.00 hodin 

 
 
Přítomni: Ing. arch. Veronika Kroulíková, Ph. D., Ivana Štěpánová, Šárka Škrabalová, 
Ing. Blanka Bartoňová, Mgr. Daniel Michl, Iva Tošovská 
Hosté: Mgr. Hana Holečková, Naďa Burýšková, Mgr. Magdalena Brandová, Mgr. Eva 
Alexanderová 
 
Program: 

1) Volba předsedy Školské rady ZŠ Opočno 
2) Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 
3) Diskuze, náměty, připomínky 

 
 
Ad 1) Volba předsedy ŠR  
Ředitelka školy Mgr. Eva Alexanderová poděkovala za práci ve ŠR ZŠ Opočno 
dosavadní předsedkyni Mgr. Haně Holečkové. Poté došlo k volbě nového předsedy ŠR. 
Usnesení: Předsedkyní Školské rady ZŠ Opočno byla nově zvolena Ing. Arch. Veronika 
Kroulíková, Ph. D.  
 
Ad 2) Ohlédnutí za školním rokem 2020/2021 (ředitelka školy) 

• Začátek školního roku proběhl standardním způsobem. Od 10. září 2020 byl 
provoz škol ovlivněn epidemickými opatřeními. Od 14. října 2020 byla zakázána 
přítomnost žáků ve škole a probíhala distanční výuka prostřednictvím MS Teams.  
Během školního roku byla přítomnost žáků obnovena rotačním způsobem 
v několika etapách, od 17. 5. 2021 jsou všichni žáci zpět ve škole, avšak 
s epidemickými opatřeními. Nyní testování žáků a zaměstnanců probíhá 1 x 
týdně. 

• Během distanční výuky škola využívala on-line porad, on-line třídní schůzky, on-
line setkání s třídními důvěrníky. Od 1. 9. 2021 jsou plně využívány elektronické 
třídní knihy, elektronické žákovské knížky.  

• Škola je zapojena do mnohých projektů (Etická výchova, Šablony III, Mléko a 
ovoce do škol, Obědy do škol, Zážitková prevence, ...).  

• Žáci ZŠ Opočno dosáhli úspěchů v mnoha soutěžích – např.:  
- Olympiáda v českém jazyce, dějepise, anglickém jazyce, přírodovědná 

olympiáda,  
- Žáci se zapojili také do celostátní fotografické soutěži Mladí fotografují 

památky. 

• Materiální vybavení, opravy – židle do ŠD, žákovská knihovna, učebna 
reedukace, výmalba jazykové učebny na čp. 11, do učeben na budově čp. 313 
byly pořízeny nové katedry, židle do kabinetů a sboroven, výmalba školní 
kuchyně, kanceláře vedoucí školní jídelny a hospodářky školy. Z dotace MŠMT 
byly zakoupeny notebooky pro pedagogy. Do učebny třídy V. A byl pořízen 
interaktivní dataprojektor. Ve školní kuchyni byl renovován mycí systém. 

• Příprava nového školního roku: 
- 2 třídy v prvním ročníku 
- personální změny, 



- projekty – IROP – zahájení prací 14. 6. 2021- učebna fyziky a chemie, 
jazyková učebna a kabinet, bezbariérovost, prostranství před školou, 
dokončení 31. 8. 2021 

- Konektivita školy – všechny tři budovy, učebna přírodovědných předmětů – 
realizace ve dvou etapách, termín dokončení 31. 12. 2021. 

 
 
Ad 3) Diskuze, náměty, připomínky 
Členky ŠR hodnotily distanční výuku, zapojení žáků do distanční výuky. 
Koncepce rozvoje školy na roky 2021 – 2023 – pracovní verze bude zaslána členům ŠR 
k připomínkování. 
 
 
Předpokládaný termín příštího jednání ŠR je 25. srpen 2021, termín bude upřesněn. 
 
Schůzka byla ukončena v 17.30 hod. 
 
 
Zapsala: Eva Alexanderová 


