
Školská rada 
při Základní škole Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 

 
Zasedání školské rady 
 
Datum konání zasedání: 25. 8. 2021 
 
Místo: Základní škola Slaný, Politických vězňů 777, okres Kladno 
 
Přítomní členové ŠR: Kateřina Nedvědová, Mgr. Marcela Šarochová, Mgr. Martin Konečný 
 
Hosté: Ing. Věra Bělochová, ředitelka 
 
Průběh setkání: 
 
Proběhla volba předsedy školské rady.  
 
Předsedkyní Školské rady byla zvolena paní Kateřina Nedvědová. 
 
ŠR projednala a schválila Školní vzdělávací program ZS/1012/2021 
 
V ŠVP byly provedeny tyto úpravy: 
 

 Snížení časové dotace předmětu Náš svět ve 4. ročníku 
 Nové volitelné předměty – Ruční práce a výtvarné techniky, Základy řemesel, Chemická 

praktika 
 Zavedení nového předmětu Informatika (Postupně najíždíme ve 4., 5. 6. a 7 ročníku; 

Zavádíme upravené výstupy ŠVP tam, kde se vyučuje informatika bez návaznosti, tzn. v 5., 6. 
a 7. ročníku) 
 

Zhodnocení práce ŠR v uplynulém školním roce 

Zástupci školské rady pokračovali ve zdárné spolupráci se školou. Neobjevily se žádné negativní 
podněty, které by školská rada musela řešit. Práce školské rady se soustředila na podporu školy ve 
všech oblastech – materiální oblast, spolupráce s partnery školy, zajímavé podněty do výuky apod. 
Pan Martin Konečný, který je novým členem školské rady, si školu důkladně prohlédl a seznámil se 
s koncepcí školy.  
 
Úkoly pro školní rok 2021 – 22 

Paní Nedvědová bude průběžně komunikovat s rodičovskou veřejností, společně s ostatními členy a 
vedením školy řešit podněty rodičů. Úspěšná spolupráce knihovny a školy bude pokračovat, byly 
projednány nové možnosti spolupráce se zapojením dalších partnerských subjektů. 
Pan Konečný bude v rámci možností se školou spolupracovat při realizaci projektů, které vyžadují 
podporu zřizovatele. V současné době je aktuální IROP II.  
Školská rada předpokládá, že i v letošním školním roce se podaří úspěšně integrovat všechny žáky 
s SVP, což bývá v posledních letech obtížné. Spolupráce s OSPOD, poradnami a specializovanými 
pracovišti, policií a neziskovými organizacemi je nezbytná. 
Mgr. Šarochová nastínila předběžná organizační opatření v souvislosti s Covid 19. Škola má 
připraveny různé scénáře podle vývoje epidemiologické situace. Vzdělávací proces bude nastaven 
tak, aby se žáci postupně vrátili k systému vzdělávání před distanční výukou. Jedním z hlavních cílů 
vedení školy je pozitivní klima v celé škole. Preventivní projekt, na který škola získala dotaci z KÚ Stř. 
kraje, by měl tento cíl podpořit. 
                                                                                                            Zapsala Mgr. Marcela Šarochová 

 

 


