
ZÁPIS 

ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad 

Tyršova 77, Buštěhrad 

Datum konání: 01.11.2022 

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, Petra Chocholáčková, Jan Švejkovský - nepřítomen 

Školská rada se sešla v počtu 8/9 a byla tedy usnášeníschopná.  

Program: 

1. Projednání připomínek k Výroční zprávě za školní rok 2021/2022 

2. Schválení Výroční zprávy za školní rok 2021/2022 

3. Co je nového, zmínění výsledků České školní inspekce a následné řešení připomínek 

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 2021/2022 

- bez připomínek 

- formativní hodnocení v praxi má pozitivní ohlasy 

2. Výroční zpráva za školní rok 2021/2022 byla schválena všemi přítomnými členy ŠR v počtu 8 hlasujících 

z celkových 9 (1 člen nepřítomen) 

3. Co je nového 

- V lednu návštěva České školní inspekce – připomínka zlepšení úrovně českého jazyka na 2. stupni 

vyřešeno přijetím 2 specialistů na výše uvedený předmět. Byly zavedeny čtenářské dílny pod vedením 

paní učitelky Renaty Šťovíčkové – velmi pozitivní ohlasy hlavně u dětí. 

- Nově zavedeny předmětové komise – učitelé sdílí své zkušenosti přes sdílené disky a vzájemně se 

inspirují.  

- Nově předmět Mediální gramotnost – pro 4. – 9. třídy – žáci se učí orientovat ve světě mediální 

bubliny – učí se správně zpracovat informace, jak ze zpravodajství, tak například i ze sociálních sítí. 

Důležité je ověřit si míru pravdivosti. 

- Aktualizace Školního vzdělávacího programu – mimo jiné větší prostor pro robotiku a informatiku, 

pořízena 3D tiskárna.                   

- Aktuálně buštěhradskou školu navštěvuje 12 ukrajinských dětí (10 dětí – 1. stupeň, 2 děti – 2. stupeň) 

4. Co se chystá v příštím období 

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

- Odhlučnění některých učeben a jídelny 

- Dále se řeší zvýšení kapacity jídelny – kapacita školy je na svém maximu 

- Alarmující prioritou je rekonstrukce toalet ve staré budově, které jsou kapacitně nedostačující 

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

Zapsala: Petra Chocholáčková 


