
Školská rada – zasedání 29.9.2021 

Přítomní členové: Tomáš Krӧner, Lucie Urbanová, Karel Zapletal, Jitka Bernadová, Alžběta 

Kolínková, Martin Reš (online), host – Hana Schafferová 

 

1. Seznámení ŠR s novou ředitelkou ZŠ a MŠ Drahanovice – Mgr. Hanou Schafferovou, 

s novou členkou ŠR – Mgr. Alžbětou Kolínkovou ( Mgr. Iva Psotová se vzdala funkce 

předsedy i člena ŠR) 

2. Volba nového předsedy ŠR – zvolen pan Reš  

3. Výroční zpráva – bude rozeslána členům ŠR a schválena emailovou komunikací. 

4. Probíhající projekty: 

- Šablony II. 

- Šablony III. 

- MAP II. – digitální učební pomůcky, zřízení nové počítačové učebny (říjen –  

  proběhne výběrové řízení pro IT firmy) 

5. Připravenost školy na případné uzavření v souvislocti s Covid 19 – žákům 1. třídy 

vytvořeny osobní účty 

6. Revize RVP – úpravy ŠVP (povinně od 1.9.2023) 

7. Environmentální učebna – pan starosta informoval o tom, že 4.10. 13:00 proběhne 

předběžná prohlídka, následně závěrečná kolaudace 

- dovybavení hasicím přístrojem, herními prvky, návrh na vyvýšené záhony 

8. Diskuze: 

- možnost odložení začátku vyučování na 7:30 

- Mimořádné společné třídní schůzky (na základě nevhodného chování žáků ve škole)   

   – během října 2021 

- Návrh nového metodického pokynu k využívání výchovných opatření – bude sdíleno    

  s rodiči po schválení ŠR 

- konkurzní řízení na obsazení ředitelky MŠ a ZŠ Drahanovice  

– volba člena ŠR do konkurzní komise – zvolen pan Reš 

– schůzka členů konkurzní komise 5.10. v 10:00 – OÚ Drahanovice 

             - mimoškolní aktivity/rozvoj žáků školy 

             - návaznost našich žáků na 2. stupeň/ gymnázium 

             - kroužky v rámci školy – letošní rok řešeno externě, zeptat se rodičů na tř. schůzkách  

               na možnost vedení kroužků 

             - hospitace v MŠ, řešení OŠD, DOD v ZŠ před zápisem do 1. ročníku, komunikace mezi   

               MŠ, ZŠ a rodiči 

             - pan Reš se nabídl poskytnout sponzorský dar v podobě interaktivní tabule do 4. třídy  

 

Zapsala: Alžběta Kolínková 

 

 

 


