
ZÁPIS 
z on-line jednání školské komise dne 11.5.2021 

Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Tomáš Jelínek, Michael 
Londesborough, Radka Plíhalová. 

Omluveni: Marie Dvořáková, Martin Ryneš. 

Tajemník komise: Jana Burešová 

Program: 
1. Úvod 
2. Aktuální témata 
3. Různé 
4. Závěr  

ad 1)  
Předsedkyně komise pí. Sýkorová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.  
 

ad 2)  
Předsedkyně komise společně s radní přes školství p. Drdovou informovali o aktuálním dění ve školství:  

• Návrat dětí do škol (provoz MŠ, ZŠ a ZUŠ, odezvy rodičů a dětí). 

• Testování ve školách (PCR na ZŠ od minulého týdne a jeho financování, odezvy rodičů a dětí) 

• Zápisy do mateřských škol (2.-16.5.2021) a prvních tříd ZŠ (7.-14.4.2021).  
Radní přes školství informovala o průběhu dostavby ZŠ za Cihelnou: 

• dokončovací vnitřní práce, fasády, předběžný termín kolaudace,  

• probíhají administrativní kroky k otevření od šk. roku 2021/2022 (umístění 5 kmenových tříd),  

• informace o průběhu třídních schůzek - tříd, které se budou přemisťovat do nové budovy, 

• úprava okolí školy, sportovní nafukovací hala, přizpůsobení jízdního řádu bus č. 359, aj.,  

• členům komise byla přislíbena na přelomu května/června prohlídka této budovy (přesný termín a čas 
bude v předstihu sdělen).  

Člen komise p. Beran informoval o novinkách MŠMT pro školy: 

• intervence do škol, podpora ZŠ a SŠ (doučování žáků, prodloužené víkendy, letní kempy pro děti aj.) 

• navýšení informatiky ve školách (do roku 2023 první stupeň, do roku 2024 druhý stupeň) 

• inovace rámcových vzdělávacích plánů, navýšení ONIV, školkovné, pastelkovné aj. 
 
ad 3)   
Člen komise p. Londesborough doporučil ZŠ zapojit se do programu osobního rozvoje „DofE“ (více na 
www.dofe.cz), toto doporučení podpořil i člen komise p. Beran. Člen komise p. Londesborough je ochoten se 
aktivně zapojit a pomoci s konkrétními úkoly. Členka pí. Drdová navrhla zorganizování prezentace tohoto 
projektu. 

Člen komise p. Jelínek vznesl dotaz na p. Berana ohledně právního statutu a budoucího využití dokumentů 
"vize školy" a "strategii rozvoje školy.  

Konečné znění by členové komise rádi připomínkovali. Z těchto důvodů bude ředitelka školy přizvána na 
jednání školské komise, které proběhne krátce před finalizací dokumentu.  

 
Všechna uvedená témata jednání přecházela průběžně v diskuzi. 
V závěru jednání se předsedkyně komise rozloučila se všemi přítomnými. 
 

Příští schůzka komise se uskuteční cca za měsíc, přesný termín bude domluven operativně. Forma setkání bude 
upřesněna dle aktuální situace (osobní vs. on-line).  

 

Zapisovatel: Burešová  
Ověřovatel: Beran, Drdová, Sýkorová 

http://www.dofe.cz/

