
Základní škola Za Nádražím, Český Krumlov 
Školská rada 

Zápis z jednání 

23. června 2020 

I. Zahájení 

Předsedkyně ŠR svolala zasedání na den 23. června 2020 v 15:00 

v ZŠ Za Nádražím v Českém Krumlově. 

II. Prezence 

Přítomni:  Veronika Pilařová Hadravová, Sylva Harsová, Jan Kříž,  

Nepřítomni:  – 

Omluveni:  Romana Šolcová, Pavel Král, Mgr. Roman Kneifl 

Hosté:  Ivana Severová 

III. Program jednání 

1. Zpráva ŘŠ o průběhu vzdělávání a provozu školy v rámci krizového 

režimu 

2. Zápis do 1. tříd 

3. Informace o plánovaných akcích v průběhu prázdnin a v novém školním 

roce 

IV. Otevřené body 

1) V období krizového režimu probíhala výuka převážně distanční formou. 

Přestože výuka byla na základě pravidel MŠMT dobrovolná, účastnila se jí 

naprostá většina žáků víceméně pravidelně.  

 

V závěru školního roku probíhala pro I. stupeň podle pokynů MŠMT výuka 

i prezenční formou. Stejně tak byla umožněna přítomnost žáků 9. tříd pro 

přípravu na přijímací zkoušky. 

 

2) Zápis do prvních tříd proběhl v rámci pravidel stanovených MŠMT. 

Vzhledem k převisu zájemců bylo nutné přijetí částečně řešit losováním. 

Jsou otevřeny 3 první třídy po 21 žácích.  

 

Každoroční projekt „Než zazvoní“ proběhne z důvodů opatření Covid-19 

v náhradním termínu 25. 8. a 27. 8. 2020 ve zkrácené podobě. 

 

Kapacita školy byla MŠMT pro následující šk. rok upravena na 650 míst a je 

tak v souvislosti s plnými 6. ročníky (28, 29, 29) prakticky naplněna. 

 



3) Plánované činnosti 

V průběhu prázdnin je kromě běžné údržby plánována řada drobných 

i rozsáhlejších stavebně technických úprav.  

Hlavní vchod s čistícími zónami, výměna dveří v hale vč. protipožárních 

úprav, zázemí tělocvičen, odpočinkové a relaxační zóny.  

Bude provedena úprava a rozšíření přístupového čipového systému do 

kabinetů a odborných učeben. 

Do dvou učeben I. st. bude instalován interaktivní panel.  

Pokračuje rekonstrukce dalších kabinetů vč. vybavení novým nábytkem. 

 

V. Návrh termínu a programu příští schůzky 

1) Příští jednání školské rady proběhne podle podmínek v říjnu 2020. 

 

2) Předběžný program: 

– Projednání výroční zprávy 

– Příprava voleb ŠR pro další funkční období 

 

3) Pozvánka s programem jednání bude rozeslána e-mailem a zveřejněna na 

internetových stránkách školy v sekci Školská rada, příp. osobně. 

 

Zapsal: Mgr. Jan Kříž    Dne: 23. června 2020 

 

Schválila: Mgr. Veronika Pilařová Hadravová Dne: 23. června 2020 


