
ZÁPIS 

z online zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Tyršova 77, Buštěhrad 

 

Datum konání: 18.11.2020 

Přítomni:  

Za ZŠ a MŠ Buštěhrad: Václav Barták (vedení školy), Sylva Vinklová (vedení školy), Blanka Endrlová, Blanka 

Nožičková, Renata Šťovíčková 

Za Město Buštěhrad: Magda Kindlová, Jan Mrkvička, Daniela Swart 

Za rodiče: Ivana Kratochvílová, Jan Švejkovský, Petra Chocholáčková 

Program: 

1. Zvolení předsedy ŠR  

2. Projednání připomínek k Výroční zprávě za školní rok 2019/2020 a návrhy řešení 

3. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 

4. Vize ZŠ a MŠ Buštěhrad do budoucna 

5. Projednání termínu pro další zasedání ŠR a závěr 

Průběh: 

1. Předsedkyní ŠR byla se souhlasem všech zvolena Ivana Kratochvílová. 

2. J. Švejkovský otevřel problém s kapacitou ZŠ v příštích letech, jak už vyplývá z Výroční zprávy pro rok 

2019/2020. Vedení školy informuje členy ŠR aktuálními počty odchozích a příchozích žáků v budoucnu, 

což ukazuje na alarmující stav. 

Řešením by mohlo být plánované stěhování třídy Medvídků do budovy MŠ v Hřebečské ulici. Ve 

volných prostorách ZŠ by tak pravděpodobně vznikly 2 plnohodnotné třídy a kabinet. 

Dalším řešením je případné odklánění dětí ze spádových oblastí a upřednostňování buštěhradských 

dětí. 

J. Mrkvička upozorňuje na fakt, že demografická prognóza vývoje počtu dětí je staršího data a nepočítá 

s aktuálním územním rozhodnutím. 

Nová demografická zpráva je plánovaná na rok 2021. 

D. Swart zmiňuje vysoký počet odkladů ve VZ. Vedení školy to vysvětluje brilantní spoluprací s ped. 

poradnou Koloběžka, která pracuje velmi flexibilně. 

Další dotaz je na změnu Školského řádu zejména pak v souvislosti s novým formativním hodnocením 

žáků. Během školního roku ŠŘ měnit nelze, úprava je plánovaná na nový školní rok 2021/2022. Do té 

doby ŠŘ zůstává v platnosti. 

3. Výroční zpráva za školní rok 2019/2020 byla jednohlasně schválena všemi členy ŠR. Z technických 

důvodů nebyla přítomna M. Kindlová. 

4. Aktuálně dochází k vybavení vědeckých učeben a v plánu je i učebna s pasco měřícím systémem. 

Venkovní hřiště za školou čeká nový povrch a novinkou budou atletické prvky. 

5. Vedení školy děkuje Městu Buštěhrad za podporu škole a po dohodě všech přítomných plánuje další 

zasedání ŠR na léto 2021. 

 

 

Zapsala: Petra Chocholáčková 


