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Zápis ze školské rady č. 35 

 

1. Volba nového člena 

Z řad rodičů byla zvolena novou členkou školské rady paní Romana Páclová. Volba 

nového člena proběhla po komunálních volbách i v rámci obce a zvolena byla paní 

Hana Bartková. 

 

2. Schválení dokumentů školy 

Na schůzi školské rady byla schválena členy rady Výroční zpráva školy, která je 

umístěna k nahlédnutí na webových stránkách školy. 

3. Rekonstrukce během prázdnin 

 

Rekonstruovaná půdní vestavba byla dána po kolaudaci k dispozici školním účelům. 

Vestavba je využívána předepsaným způsobem k výuce jazyků a informatiky. 

Během hlavních prázdnin byly provedeny potřebné rekonstrukce, zejména malování 

některých tříd a oprava podlahy v kabinetu, který slouží jako zázemí pro vychovatelky 

ŠD a asistentky pedagoga. 

 

4. Umístění žáků 5. třídy na II. Stupeň 

Obec spolupracuje v oblasti umístění žáků na II. stupeň s obcemi Chyňava, Hýskov. 

Probíhá jednání s developery o pozemku na výstavbu kontejnerové školy v Hýskově, 

která by měla být k dispozici do konce kalendářního roku 2023. Do té doby by mělo být 

zajištěno umístění žáků v berounských školách. O výsledcích dalších jednání bude paní 

starostka informovat na příštím jednání školské rady v dubnu. 

 

5. Změna v ŠVP 

Škola pracuje na nových změnách v ŠVP, kde se mění zejména předmět Informatika 

(dříve ICT). Tento předmět bude zařazen od školního roku 2023/2024 do rozvrhu 

čtvrtého ročníku. Díky této změně bude pak nutno změnit vyučovací plány.  

Upravené výstupy je také nutno upravit pro ukrajinské žáky. Do školy zatím chodí tři a 

jsou umístěni po jednom v první, druhé a třetí třídě. 

Nově se v ŠVP také objeví v rámci TV průprava s hokejkou a základy hokejbalu. Bruslení 

dle možností školy bude též nově zařazeno do ŠVP. 

 

6. Návrh na prodloužení velké přestávky z 20 na 25 minut 

Školská rada vzala na vědomí tento požadavek a nechává ho jako provozní problém 

plně v kompetenci školy. 



 

7. Akce školy 

Školská rada byla informována o plánovaných akcích školy v nejbližších měsících.  

Členové školské rady byli informováni o nabídce zájmových kroužků. 

 

 

V Nižboru, 24. 10. 2022 

Zapsala: Irena Nováková 

 


