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Školská rada Základní školy Chodov. Husova 788, okres Sokolov, příspěvková 

organizace 

Zápis ze 14. schůze Školské rady ZŠ Chodov. Husova 788, okres Sokolov, příspěvková 

organizace ze dne 5. 10. 2021  

Tato 14. schůze školské rady byla svolána Mgr. Blankou Stojanovou  

 

Prezence - Mgr. O. Paduová, Z. Sobota, Mgr. I. Vavříková, Mgr. M. Horváth, M. Bromová,  

                   Z. Süssenbeck                                 

                - hosté - Mgr. H. Žáková, Mgr. B. Stojanová                        

                - omluveni  -  0  

 

Program schůze - 5. 10. 2021 

    1) Zahájení a uvítání 

    2) Volba předsedy ŠR 

    3) Volba jednatele ŠR 

    4) Informace o zahájení školního roku 2021/2022 

    5) Informace k prázdninovým opravám 

    6) Schválení Výroční zprávy školy za rok 2020/2021                                                                                                                                     

    7) Různé 

    8) Závěr 
 

     

ad 1) Zahájení a uvítání -                                                                                                                                   

ŠR byla seznámena s programem schůze. Přítomni všichni členové, podepsaná prezenční    

listina.  Zápis schůze bude členům ŠR rozeslán elektronicky.                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                         

ad 2) Volba předsedy ŠR -                                                                                                               

přímou volbou byl jednomyslně zvolen předsedou ŠR pan Zdeněk Sobota                                                                                                

                                                                                                                                                                               

ad 3) Volba jednatele ŠR - 

přímou volbou byla jednomyslně zvolena jednatelkou ŠR paní Mgr. Olga Paduová                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

ad 4) Informace k zahájení školního roku 2021/2022 

          1. Stav žactva a zápisy do 1. tříd + třídy přípravné.   

          2. Plán oprav a jejich realizace.   

          3. Šablony III. 

 

                                                                                                                                                                                                                                

 



ad 5) Informace k prázdninovým opravám  

- během prázdnin došlo k výměně stupaček na malém pavilónu 

- v šatnách i ve třídách výměna osvětlení 

- nové šatní skříňky 

- dovybavení tříd - nový nábytek, interaktivní tabule 

         

ad 6) Schválení Výroční zprávy školy za rok 2020/2021 

- ředitelka školy seznámila ŠR s Výroční zprávou školy za školní rok 2020/2021 

 

Výroční zpráva byla jednomyslně schválena bez připomínek a bude přiložena jako dodatek 

k zápisu ze 14. schůze ŠR. 

 

ad 7) Různé 

- informace k dotazu o otevření sprch u tělocvičny 

- diskuse o nové střeše na budově školy - zelená střech se solárními panely - probíhá   

  studie 

- školní zahrady - jejich využití školou, veřejností, úprava zeleně a údržba 

- organizace 1. třídy - výuka rozdělená do dvou skupin 

- projektové dny mimo školu - Techmánie - Plzeň 

 

                                                                                                                                                                      

ad 8) Závěr 

 

Školská rada projednala, schválila a byla seznámena:                                                                                     

Volbu nového předsedy a jednatelky ŠR. 

Informace k zahájení školního roku 2020/2021. 

Informace k prázdninovým opravám. 

Výroční zprávu školy za rok 2020/2021. 

                                                                                                                                               

Ukládá : 

- jednatelce Mgr. O. Paduové odeslat zápisy ŠR  formou emailu členům ŠR a v písemné        

  podobě předat zápis ŠR vedení školy 

- jednatelce pí Mgr.O. Paduové svolat schůzi ŠR (termín bude upřesněn)                                                      

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

              V Chodově dne 5. 10. 2021                                                  Zapsala: Mgr. Olga Paduová                                                                                                                                       

                                                                                                                         jednatelka ŠR 


