
Zápis ze zasedání 34. schůze Školské rady při Základní škole 
Frýdlant n. O. nám. T. G. Masaryka 1260 

 
 

Datum konání: 11. 4. 2022 
Místo konání: sborovna ZŠ 
Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Oto Polách, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová, Mgr. 

Jana Menšíková, doc. Ing. Jan Nečas Ph.D., p.Jakub Kodytek  
Omluveni: Mgr. Věra Otawová, Ing. Iva Lichnová 
  
Program:  
1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové 
2) Slovo paní předsedkyně Mgr. Karly Šigutové – akce a činnost školy  
3) Návrh termínu další schůze  
4) Diskuze 
 
Ad 1)  
Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné 
s programem schůze. 
 
Ad 2) Mgr. Karla Šigutová dále pokračovala informacemi o průběhu školního roku 2021/2022, 
kdy proběhly tyto akce (plavecký výcvik, preventivní programy, kino, zápis do 1. tříd, kdy se 
k zápisu dostavilo rekordních 90 dětí a 82 bylo následně zapsaných). Zmínila též poskytnutí 
finančních prostředků pro „Národní plán doučování“ k zajištění individuálního doučování žáků 
znevýhodněných v období Covid 19 (využíváno metod tzv. tandemové výuky, či hodin 
socializačních aktivit) a informace o schválení dotačního programu „Farmář“ – nákup 30 PC 
sestav, které budou umístěny v kmenových třídách). Další téma se týkalo tématu uprchlíků z 
Ukrajiny a pomoc naší školy v této situaci (zajištění bezplatného stravování pro žáky z Ukrajiny, 
sbírka „Svačina pro Ukrajinu“, finanční sbírka mezi pedagogy). Z výtěžků byly nakoupeny např. 
potřebné materiály k výuce, učební pomůcky apod. Informace doplnili zástupci z řad pedagogů 
p. Mgr. J. Menšíková a p. Mgr. O. Polách. 
 
Dále paní Mgr. Karla Šigutová seznámila přítomné s akcemi, které proběhnou do konce 
školního roku jako např. (Ukliďme Česko, Den zdraví, Den Země, Den dětí, SCIO testy 5. roč., 
testy ČŠI, rozloučení s 9 ročníky, ekologické programy, Atletická všestrannost, Benefiční 
koncert pro Ukrajinu „Dobrý den nad Ostravicí“ a další…)   
  .       
Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční dne 3. 10. 2022 v 16:00 hod.. 

 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byla řešena kapacita školy a potřeba nových odborných učeben.  
Zástupci zřizovatele seznámili členy rady s koncepčním doporučením redukovat v budoucnu 
počet žáků školy v oblasti přijímání dětí z okolních obcí, které disponují úplnými školami. 
V diskuzi byly též zmíněny plánované úpravy ŠVP se zaměřením na předmět Informatika. Při 
schválení změn ŠVP bylo dohodnuto využití online formy hlasování.   
 
 
 
      
 Ve Frýdlantu n. O., dne 15. 4. 2022                                          Zapsala: Lucie Večeřová 


