
Základní škola Nižbor, okres Beroun 

Školní 25, 267 05 Nižbor 

Tel.  311 693 265,  IČO 75030047 

 

Školská rada č. 32- zápis z jednání 

Datum konání:  3. 6. 2021 

Prezenční listina: 

K. Zusková_______________________________________________ 

I. Mazancová_____________________________________________ 

F. Filip – nepřítomen 

E. Kučerová ______________________________________________ 

R. Demuthová_____________________________________________ 

I. Nováková_______________________________________________ 

J. Kučerová________________________________________________ 

I. Vrbková, P. Hučko - hosté 

 

Program:  

1. Přestup žáků na 2. stupeň ZŠ, úbytek žáků ve škole 

2. Rekonstrukce půdních prostor, rekonstrukce během školních  

    prázdnin 

3. IROP- návrhy projektů 

4. Distanční výuka 

5. Akce školy, školní projekty 

6. Různé 

 

1) Přestup žáků na 2. stupeň – úbytek žáků  
 

Dne  2. 6. 2021  - zasedání na krajském úřadě v Praze (starostka Berouna S. Chalupová, 

místostarosta   p. Tomčo, vedoucí odboru školství S. Boldi ) - projednávání přijetí našich žáků 

na 2. st na ZŠ Beroun. (problémy s přijetím žáků, nedostatečná kapacita berounských škol). 

  



Hledání vhodného objektu na případnou výstavbu 2.stupně v Nižboru (překážky - přísné 

hygienické podmínky, prostor před školou, parkovací místa apod.) 

2.)  Rekonstrukce půdních prostor -  vybudování učebny cizích jazyků, navýšení prostor 

školy. Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy. Vítěz -stavební firma Vyškov u Brna. 

Rekonstrukce bude probíhat v období letních prázdnin, začne pravděpodobně poslední 

týden v červnu. 

 

3.)  IROP – návrhy na dotace pro školu 
1. Modernizace ICT ve škole a v učebně ICT (dokončení výměny počítačů v učebně, 

výměna serveru s cílem zrychlení operací a funkčnosti celého ICT systému) 
2. Vybavení nové odborné učebny cizích jazyků (nábytek,  interaktivní tabule, vybavení 

učebními pomůckami apod.) 
3.  Zvýšení bezpečnosti  vstupu do budovy školy (dveřní přístupový systém pro školy). 
4. Vybudování školní zahrady (vyvýšené záhony, pracovní nářadí a náčiní apod.) 
5. Rekonstrukce sklepení –    vybudování odborné učebny pro pracovní činnosti a pro 

zájmovou činnost (keramická pec, hrnčířský kruh).   
6. Výtah do půdních prostor. 
7. Herní prvky na školním dvoře. 

 
4.)  Distanční výuka – zvládnuta bez větších problémů, občas potíže s připojením. Proběhl 
dotazník mezi rodiči žáků ZŠ, většinově byla vyjádřena spokojenost s DV na naší škole. 

 
5.)  Akce školy 

 1.6. - návštěva statku Merlin v Chyňavě (3., 4., 5. třída)  

 rodinná farma ZOO (velbloudi, lemuři, lamy, kozy, ovce atd.)  

 7.6. - návštěva statku Merlin v Chyňavě ( 1., 2. třída )  

 10.6. - dopravní výchova -dopravní hřiště Beroun ( 4., 5. třída)  

 23.6. - rozloučení s 5.třídou  

 23. 6. - focení tříd 
 
6.) Různé  
-   nebyly žádné další návrhy ani připomínky 
         
 
Zapsala: J. Kučerová 
 
 
 
                 
 
.  


