ZÁPIS
z on-line jednání školské komise dne 25.10.2021
Přítomni: Zuzana Sýkorová, Jaromír Beran, Dagmar Caislová, Vladimíra Drdová, Marie Dvořáková, Tomáš
Jelínek, Radka Plíhalová, Martin Ryneš.
Omluveni: Michael Londesborough
Tajemník komise: Jana Burešová
Program:
1. Úvod
2. Aktuální témata
3. Závěr
ad 1)
Předsedkyně komise pí. Sýkorová přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem jednání.
ad 2)
Radní přes školství p. Drdová informovala o začátku školního roku a členové komise jednotlivé oblasti
doplňovali:
• den otevřených dveří v ZŠ Cihelna a zpětná vazba
• bilingvní výuka na 1 stupni ZŠ (ohlasy)
• Sedmihlásek (ohlasy)
• situace ve školách, karanténa, testování žáků PCR
Člen komise p. Jelínek představil zpracovaný návrh na zvedení časově omezeného zákazu vjezdu okolo budov
ZŠ včetně zpracovaných plánků (v době mezi 7:30 až 8:00 hodin). Toto téma přešlo v diskuzi jejímž závěrem
jsou následující doporučení:
• osvěta v dopravní výchově dětí, ohleduplnost;
• podpora školy k zapojování do projektu např. „Pěšky do školy“, monitoring provozu aut;
• cesta v úvoze – zjistit možnosti vytvoření bezpečného koridoru pro děti např. zákaz průjezdu aut,
doplnění cesty recyklátem.
Člen komise p. Beran informoval:
• že obdržel informaci od ředitelky ZŠ týkající se vize školy. V průběhu měsíce listopadu by měl být
dotažen pracovní návrh jehož podoba bude následně předložena komisi.
• že v návaznosti na úkol z RM (č. UR-28-1/21 - realizace průzkumu na ZŠ) škola začlení v rámci
dotazníkového šetření prováděného ve školním roce 2021/2022 agenturou Scio („Mapa školy“) také
dotazníky se zaměřením na zjišťování klimatu ve škole.
• o uskutečnění prezentace projektu DofE škole (oblasti: dobrovolnictví, pohyb, dovednosti; pro žáky 78 tříd ZŠ, účast ve všech oblastech, ve volném čase, týdně např. hodina, …)
ad3)
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, Jelínek, Sýkorová

