
ZÁPIS 

ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Tyršova 77, Buštěhrad 

Datum konání: 02.11.2021 

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 a Daniela Swart se omluvili) 

Za rodiče: Ivana Kratochvílová, Jan Švejkovský, Petra Chocholáčková 

Školská rada se sešla v počtu 7/9 a byla tedy usnášeníschopná.  

Program: 

1. Projednání připomínek k Výroční zprávě za školní rok 2020/2021 a návrhy řešení 

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2020/2021 

3. Co je nového 

4. ZŠ a MŠ Buštěhrad do budoucna – co je nutné řešit v příštím období  

5. Závěr 

Průběh: 

1. Připomínky k Výroční zprávě za školní rok 2020/2021 

- J. Švejkovský vznesl dotaz na kamerový systém kolem školy z důvodu bezpečnosti dětí a majetku školy. 

- Byly zmíněny i zajímavé výsledky dotazníku Kalibro 

- Distanční výuka – pozitiva, negativa a diskuze ohledně dopadu na psychiku dětí 

- Do Výroční zprávy za školní rok 2021/2021 bude doplněn bod o rozpočtu z Města Buštěhradu. 

2. Výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla schválena všemi přítomnými členy ŠR v počtu 7 hlasujících 

z celkových 9 (2 členové omluveni) 

3. Co je nového 

- Velký přínos si škola slibuje od nové paní psycholožky, která se věnuje především dětem s náročným 

chováním 

- Aktuálně se hledá i speciální pedagog – logoped 

- V rámci projektu „Ředitelé naživo“ komunikují pan ředitel Václav Barták a paní zástupkyně Sylva 

Vinklová s vedením ostatních škol a vyměňují si tak své zkušenosti.  

- Projekt IROP – škola disponuje 30 novými tablety, novou laboratoří s čidly pro měření jednotek, atd.  

- Otevřen nový jazykový kroužek – španělština, který má obrovský úspěch 

4. Co se chystá v příštím období 

- Realizace nákupu pomůcek na zklidnění psychiky žáků – relaxační míče, boxovací pytle 

- Zaměření na finanční gramotnost u dětí, příprava soutěží a olympiád 

- V blízké době se bude budovat knihovna, která všeobecně zlepší čtenářskou gramotnost 

- Odhlučnění chodeb vyřeší speciální obrazy 

- V příštím období je nutné zaměřit se na zvýšení kapacity jídelny a snížení hluku prostřednictvím úpravy 

stropu 

- Další prioritou je rekonstrukce toalet ve staré budově – kapacitně jsou WC absolutně nedostačující 

5. Vedení školy děkuje Městu Buštěhrad za podporu škole a je vděčné za skvělou spolupráci 

Zapsala: Petra Chocholáčková 


