
Školská rada Základní školy Světice 

 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice 

konané dne 9. 6. 2021 od 18 hod, online meet 

Zasedání se zúčastnili následující členové Školské rady. Školská rada je usnášeníschopná. 

Účastníci Členství v radě školy Přítomnost 

Petr Jarkovský 
Markéta Koběrská 
Olga Kyzlinková 
Martina Bosáková 
Kateřina Ruszová 
Jiří Vomlel 

zvolen za zákonné zástupce žáků 
zvolena za zákonné zástupce žáků 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
jmenována za zřizovatele 
jmenován za zřizovatele 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

Hosté Pavla Žižková, ředitelka školy P 

Datum konání  9. 6. 2021  

Zpracoval Petr Jarkovský  
Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven 

 

Projednávaná témata: 

1. shrnutí školního roku 2020/2021, výsledky přijímacího řízení žáků 5. a 9. ročníků,  

2. navýšení kapacity školy, dotační programy, spolupráce se SRPŠ, další plány školy, 

3. zapojení se do tvorby nového ŠVP, který chce škola již od září 2021 realizovat, 

4. ostatní připomínky. 

 

Účast  

 

 



Ad 1 

Shrnutí roku. Rok byl náročný a tým školy se již těší na zasloužené prázdniny. PŽ shrnula komunikaci s 

rodiči během roku a jejich připomínky k chodu školy zejména v distanční výuce. MK zmiňuje připomínky 

rodičů. PŽ sdělila výsledky přijímacího řízení žáků, kteří se hlásí na pokračující školy a většina z nich již 

byla přijata. 

 Personální situace: 1A Janka Tomkovičová, 1B sháníme, máme inzeráty 

 V pátých třídách 6 z 9 uchazečů se dostalo na víceletá gymnázia 

 V 9 třídách také směřuje k dobrému řešení 

Ad 2 

Budeme nabírat další pedagogy (paní učitelku doposud působící na škole Magic Hill). Do 6B hledáme 

ještě paní učitelku. Další informace PŽ a JV o rozšiřování kapacity školy / školní jídelny. PŽ informuje, že  

pí Miltnerová pomohla se žádostmi o další dotace pro školu, i SRPŠ letos hodně pomáhá. 

Ad 3 

PŽ informuje o zapojení se do tvorby nového ŠVP, který chce škola již od září 2021 realizovat. JV 

doporučuje zpracovat ve wordu formou revizí. Souhlas. 

Ad 4 

PŽ a MB informovaly, jak se škola věnuje identifikaci a podpoře nadaných dětí. 

 

 

 

 

 

 


