
Zápis ze zasedání 33. schůze Školské rady při Základní škole 
Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260 

 
Datum konání: 4. 10. 2021 
Místo konání: sborovna ZŠ 
Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Oto Polách, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, Mgr. 

Věra Otawová, Mgr. Jana Menšíková, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D., p. Jakub Kodytek  
Host: PaedDr. Jaromír Horký - ředitel základní školy 
  
Program:  
1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové 
2) Slovo paní předsedkyně Mgr. Karly Šigutové – zahájení školního roku 2021/2022 
3) Slovo ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Horkého 
4) Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 
5) Návrh termínu další schůze  
6) Diskuze 
 
Ad 1)  
Zasedání zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné 
s programem schůze. 
 
Ad 2) Mgr. Karla Šigutová dále pokračovala informacemi o zahájení školního roku 2021/2022. 
Zmínila přijetí nových žáků do 1. a 6. tříd, příchod nových pedagogů na první stupeň a asistentů 
pedagoga na II. stupeň, návštěvu loutkového divadla, knihovny, kapličky u domova seniorů a 
dopravního hřiště. Uvedla, že proběhlo Pasování žáků 2. tříd na čtenáře, adaptační kurzy pro 1. 
a. 6. třídy a v neposlední řadě skvělá reprezentace školy v soutěži ČT Bludišťě, kde žáci našich 
9. tříd třikrát po sobě zvítězili nad svými soupeři z řad prestižních základních škol a gymnázií 
regionu. Paní Mgr. Karla Šigutová poděkovala Městu Frýdlant n./O za dárečky a pamětní listy 
pro nově příchozí prvňáčky, za vybudování přechodu pro chodce, zpomalovacích retardérů a za 
ranní přítomnost policistů, kteří dohlíží na dopravní situaci, což je nesmírným přínosem pro 
bezpečnost žáků školy.       
 
Ad 3) Následně informoval pan ředitel PaedDr. Jaromír Horký o opravě venkovní pergoly v atriu 
školy, úpravě galérek s vylepšením podmínek pro výuku gymnastiky, o nutnosti výměny PC ve 
třídách a nutnosti výměny zbývajících čtyř tabulí v kmenových třídách. Také zmínil potřebu 
přístavby naší školy, v níž by vznikly čtyři nové odborné učebny, které škola nezbytně potřebuje 
pro efektivní výuku. Uvedl, že některé třídy na 1. i 2. stupni jsou velmi početné a je nutné 
kolektivy na výuku některých předmětů dělit na skupiny. 
 
Ad 4) Dále proběhlo schválení „Výroční zprávy za školní rok 2020/2021“, kde bylo navrženo 
doplnění závěru z kontroly ČŠI.   
 
Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční dne 11. 4. 2022. 

 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byla řešena kapacita školy, potřeba nových odborných či kmenových 
učeben a důslednější dodržování požadavků Směrnice pro výběrová řízení. Všichni účastníci 
zasedání si také v závěru mohli prohlédnout nově zrekonstruovanou počítačovou učebnu.   
 
 
 
      
 Ve Frýdlantu n. O., dne 13. 10. 2021                                        Zapsala: Lucie Večeřová 


