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Zápis ze 40. zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Dolní Bojanovice 

 

Datum konání:  27. 4. 2022 

  

Přítomni:   předseda ŠR:  Mgr. Petr Polášek, DiS. 

 členové:  Ing. Eva Rajchmanová, Tomáš Makudera, MUDr. Petr Jordán  

  Mgr. Petr Martínek, Ing. Gabriela Zlomková, 

 Zlatuše Ševčíková, Marta Jašková, Mgr. Marian Dvořák 

Host:    Mgr. Martin Maňas – ředitel školy  

 

Program:   Informace ředitele školy, chod školy, diskuze 

  

Byly podány informace o činnosti školy ve školním roce 2021/2022 – viz příloha zápisu. Pan ředitel byl 

v rámci projednání Informací dotazován zejména na připravované investiční akce ve spolupráci se 

zřizovatelem, na připravované změny v ŠVP, personální situaci, počty stávajících  

a příchozích žáků. Žádný vážný problém nebyl projednáván. 

 

Informace ředitele školy 

Školní rok 2021/2022 s covidem a covid opatřeními 

mimořádně těžký a složitý rok pro všechny aktéry (žáci, učitelé, vedení školy, rodiče) 

v rámci možností jej škola zvládla velmi dobře 

distanční výuka probíhala již pouze tam, kde chybělo více než 50% žáků 

postupné rozvolňování a návrat k normálu (akce) 

 

Stav žáků po covid letech 

celkově mají horší vědomosti 

horší plnění školních povinností a návyků 

žáci si během covidu odvykli učit se… 

horší stav pohybové úrovně  

Vzdělávání žáků z Ukrajiny 

další nová situace: jazyková bariéra, neznalost ukr. vzdělávání, začlenění do tříd, formuláře, dotazníky a 

tabulky na MŠMT, stravování, šatní skříňky, NTB + internet (někteří mají on-line výuku z UA), 

přijímací řízení, překladače… Nicméně jsme to zvládli skvěle. V současné době máme 6 žáků: 2x 4. A, 

1x 5. B, 1x 7. B, 2x 9. B, ve většině případů jsou ve třídách s asistencí pedagoga. Od května začne u 

těchto žáků organizovaná výuka českého jazyka jako druhého cizího jazyka. Většina UA žáků se účastní 

i on-line výuky s vlastní školou. 

 

Od září 2022 musí škola vyučovat nový předmět Informatiku ve 4. a 6. ročníku, v dalších letech 

pak i v 5. ročníku a 7. – 9. ročníku. Hodinové týdenní dotace se žákům nezvýší. 
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Personalistika:  

ŠJ: výhledově odchod do důchodu vedoucí ŠJ, je vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucí ŠJ (cca od 

září 2022), p. Šindarová přislíbila pomoc se zaučením a předáním funkce (zůstane ve škole na pozici 

kuchařky).  

úklid ZŠ: p. Bařinová odchod do inv. důchodu, přijata paní Kafková. Od dubna přijaty na částečný 

úvazek na úklid ZŠ dvě paní z Ukrajiny (maminky našich UA žákyň).  

Na DPP přijat pomocný školník na (zkrácený úvazek, venkovní areál) 

ekonomka školy: za paní Janečkovou Bc. Romana Čapková 

MŠ: na konci března odešla p. učitelka Fialová an vlastní žádost z rodinných důvodů, do 30. 6. přijata p. 

uč. Kadlčková. Od září 2022 přijmeme do MŠ p. Zvonkovou (návrat z rodičovské dovolené). 

ZŠ: od září návrat z RD Mgr. Straková (AJ). K 30. 8. 2022 dosažení hranice odchodu do důchodu p. uč. 

Zemanová. U zápisu do 1. třídy jsme přijali jen 21 žáků, z tohoto důvodu bude pouze jedna 1. třída  

a ubude počet tříd na 1. stupni. Bude muset být řešeno výpovědí pro nadbytečnost s odstupným.  

O kterou p. učitelku půjde, se rozhoduje v těchto dnech.   

 

Uskutečněné akce školy 2021/2022:  

 2x LVK 7+8  

 plavání 2 + 3 + 4  

 rozběhly se soutěže a akce (florbal, nohejbal, AJ, Z – úspěchy žáků!) 

 Noc s Andersenem, projektový Den Země, barevné dny, školní volby, sběr papíru a další… 

 Testování žáků: SCIO 5 + 7 + 9, PISA 9. ročník (vybráni ČŠI), testování ČŠI 5. ročník (výsledky 

ještě nejsou) 

 

Plánované akce školy 2021/2022:  

 ŠvP 4+5 (vezmeme i UA žáky – uhradíme jim to ze sběru papíru) 

 CVK 

 školní ples + polonéza 

 školní akademie on-line 

 absolventské práce 9. ročníku 

 

Úspěchy žáků 2021/2022: 

AJ: 1. místo v okrese J. Tlach, 3. místo J. Hoang 

Z: 2. místo v okrese a 7. v kraji K. Svoboda 

Florbal: 1. místo v okrese starší žákyně 

Nohejbal: 2. místo v okrese mladší žáci 

 

Přijímací řízení: na G se hlásí celkem 10 žáků. 1 žák přijat na osmileté gymnázium, 6 žáků přijato na 

čtyřleté G, 3 žáci v tuto chvíli na G nepřijati (odvolání). 

 

Od září 2022 přijati 4 žáci do 6. ročníku z Poddvorova (všichni z Poddvorova k nám). 
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Investice školy a obce v roce 2022: 

nábytek do kabinetů ZŠ (výchovná poradkyně, angličtina)  

nové vnitřní parapety v kmenových třídách ZŠ 1. stupně (4. + 5. ročník) 

potřeba pořízení zahradního traktoru k sečení areálu školy (stávající dosluhující sekačka z roku 2011) 

v řešení povrch před vchodem do ZŠ (info p. starostka) 

oprava poničených panelů FVE po krupobití, uhrazeno z pojistky obce, FVE již opět funguje 

 

Podané projekty a dotace:  

od září 2021 realizujeme Šablony III (ZŠ a MŠ), cca 1,100.000,- 

od září 2021 realizujeme dotaci na doučování žáků se školním neúspěchem 

na rok 2022 obdrží škola dotaci MŠMT na vylepšení ICT: MŠ 64.000,-, ZŠ: 400.000,- 

 

Co se povedlo, co se daří: 

stabilizovaný a dostačující rozpočet školy od zřizovatele 

vynikající a každý rok zlepšující se materiální podmínky ke vzdělávání 

nulové odchody žáků z naší školy (pouze sport nebo stěhování)  

100% kvalifikovanost pedagogického sboru ZŠ i MŠ  

ve škole se nevyskytuje fyzická agrese mezi žáky 

při namátkových prohlídkách nenalézáme u žáků alkohol ani drogy  

získáváme i žáky ze Starého Poddvorova do 6. ročníku (letos všichni k nám)  

činnost školního parlamentu 

velmi kvalitní a funkční webové stránky školy  

elektronická ŽK 

úspěchy žáků v soutěžích (AJ, Z, sport)  

 

Co se nám nedaří, co chceme zlepšit 

sehnat do pracovního poměru školní psycholožku na částečný úvazek – nově po covidu opět aktuální 

výuka AJ 2. stupně s nižším počtem žáků (vyřeší návrat STR) 

práce stravovací komise (je zvolena, ale ještě se nesešla) 

 

INFO školní družina 

dlouhodobě kvalitní, velmi dobrá spolupráce s 1. stupněm 

 

INFO MŠ 

předškolní třídy se dlouhodobě osvědčují 

výhoda půldenní třídy 

od září 2022 převis přihlášených dětí, kapacita bude naplněna na 100% a nevyhovíme všem zájemcům  

 

INFO školní jídelna 

snížil se výrazně počet cizích strávníků (ze 180 na 100) 

 

INFO úklid 

naše velká škola je čistá a vždy velmi dobře uklizená 
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Pan ředitel poděkoval Školské radě, zřizovateli i Spolku rodičů za vstřícnou spolupráci, která se 

pozitivně projevuje na fungování školy.  

 

  

V Dolních Bojanovicích 30. 4. 2022  

 

                              

Zapsal: Mgr. Petr Polášek, DiS., předseda ŠR 

 


