
Zápis ze setkání Školské rady ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí, 

příspěvková organizace, 10. 6. 2021 

 

Přítomni: 

Hana Ďuláková – za zákonné zástupce                                                

Jiří Vojtěšek – za zákonné zástupce                                           

Lukáš Kollarčík – za pedagogické pracovníky 

Lucia Čapková - za pedagogické pracovníky 

Pavlína Svobodová – za obec           

Ladislav Zicha – za obec                                                                         

Hosté: 

Jarmila Machalíčková – ředitelka školy 

Martina Kovářová – zástupkyně ředitelky školy 

Ludmila Němcová – zástupkyně ředitelky školy 

Michal Špendlík – starosta obce – omluvil se 

 

Program: 

- Kontrola ČŠI na online hodinách – uskutečnila se v posledním týdnu distanční výuky 

(zahrnovala celkem 25 hodin). Byla to tzv. Tematická inspekce – bez závěrečného 

hodnocení školy, pouze s pohovorem, při kterém byla naše škola oceněna a pozitivně 

ohodnocena. 

- V příštím školním roce bude opět otevřena přípravná třída, kterou opět povede 

A. Ovesná. Navštěvovat by ji mělo 13 chlapců. 

- Do 1. tříd nastoupí 42 žáků, které budou učit p. uč. R. Stodůlková a p. uč. E. Pekařová. 

- V příštím roce by do naší školy mělo přestoupit poměrně hodně dětí z okolních škol 

(Březůvky, Hvozdná), celkem asi 25 dětí. 

- Ve třídách 6.B a 7.A by měli být sdílení třídní učitelé. 

- MŠ otevře v příštím školním roce 4 třídy s plnou kapacitou. O prázdninách bude MŠ 

v provozu. 

- Probíhající projekty – dokončení sociálního zařízení a šaten u tělocvičny, započne 

rekonstrukce části tělocvičny, WC a místnost pro paní uklízečky. 

- P. ředitelka a p. zástupkyně zakončily studium Ředitel naživo. 

- O prázdninách budou ve škole probíhat letní kempy, podporované ministerstvem 

školství a cyklotábor (12. 7. Badatelská expedice, 2. 8. Pravěké putování a Cyklotábor, 

9. 8. Cesta do pravěku) 

- Započala výměna čipových karet za ISIC karty, povinná je pro žáky budoucích 1. a 6. 

ročníků, u ostatních dětí je dobrovolná. 

- V pondělí 14. 6. proběhl opět „Čaj o páté“ – online schůzka vedení školy s rodiči žáků. 

- Termín další školské rady 30. 8. 2021. 

 

Zapsala L. Čapková 



 

 


