
Schůzka školské rady konaná dne 23. 11. 2022 

Přítomni: Ivo Rohovský, Karel Kocanda, Lucie Čížková, Iveta Večeřová, Alena Pařízková 

Omluveni: Karel Pacal, Lenka Kühtreiberová 

Program: 1/ Zhodnocení školního roku 

      2/ Příprava nového školního roku, schválení školního řádu 

      3/ Plán práce na školní rok 2022/23 

     4/ Různé 

Ad 1/ Členům ŠR byla předložena Výroční zpráva školy za rok 2021/22 a byla schválena. Členové ŠR si rovněž 

mohli prohlédnout kroniku, ve které jsou zaznamenány všechny akce během školního roku.  

Ad 2/ Členům ŠR byl předložen školní řád a byl rovněž schválen. 

ŘŠ informovala členy ŠR o úpravách ve vzdělávacím programu. Výuka Aj. začíná už ve 2. ročníku (1 hodina 

týdně) a ve 4. ročníku začíná výuka informatiky (1 hodina týdně). Na vybavení pomůckami na výuku 

informatiky, programování a základy robotizace dostala škola z MŠMT 400.000,- Kč, lze využít na tablety, 

robotické hračky atd. 

Od září lze využívat zrekonstruovanou a nově vybavenou dílnu. Vybavení za cca 1,5 mil. Kč bylo pořízeno 

z grantu. Finance na dovybavení zkusí škola získat formou sponzorského daru od firmy BOSCH.  

Školu navštěvuje v letošním roce 7 žáků z Ukrajiny a 1 vietnamská žákyně.  

Ad 3/ V letošním školním roce nebude vánoční besídka ani besídka ke Dni matek, ale proběhne oslava 50. 

výročí otevření školy. Předběžný termín: 12. – 13. 5. 2023 (Den otevřených dveří, besídka pro rodiče a hosty). 

Na konci dubna pořádáme čtyřdenní zájezd do Anglie pro žáky 8. a 9. tříd. 

Pokračuje projekt Ovoce do škol, ale už jen 1x měsíčně pro žáky 1. stupně.  

Pěti žákům jsou hrazeny obědy z Potravinové pomoci Kraje Vysočina. 

Ad 4/  Zazněla připomínka ohledně způsobu informování rodičů a žáků, primárně přes Teams a Bakaláře, 

nevyužívat Školu v pyžamu.  

Na základě další připomínky ŘŠ zjistí, zda by bylo možné platit kroužky bezhotovostně.  

 

 

V Měříně 23. 11. 2022      Zapsala Mgr. Alena Pařízková 

 


