
Zápis ze schůze Školské rady ZŠ Skálova  

 

 

Datum: 22. 06. 2022             Místo konání: ZŠ Skálova, Skálova 600 

Přítomni: 

• Vendula Bičíková 

• Anna Drbohlavová 

• Petra Houšková 

• Lukáš Koucký 

Omluveni: 

• Zbyněk Miklík • Jaroslav Koreň 

Host: 

• Michal Loukota, ředitel ZŠ 

 

Témata k diskuzi/hlasování: 

1. seznámení přítomných s programem schůze 

2. seznámení přítomných s novým ŠVP 

3. schválení ŠVP 

4. novinky o škole od pana ředitele 

5. diskuze 

6. ukončení schůze 

 

Výsledky diskuze/hlasování: 

1. Předseda ŠR seznámil přítomné s programem schůze, program schůze byl odsouhlasen. 

2. Pan ředitel M. Loukota představil nový ŠVP a informoval o detailech změn v ŠVP. 

3. Schválení ŠVP: SCHVÁLENO (4 pro, 0 proti, 0 zdržel se)  

4. Novinky: 

a. od září budou ve škole 2 první třídy a 3 šesté třídy. Kapacita školy je plná, a to včetně 
ukrajinských žáků. 

b. využití školní zahrady u budovy Skálova 600, pan ředitel nastínil plány. Projekty jsou v plánu 
v roce 2023. 

c. s ohledem na nový ŠVP bylo nakoupeno několik tabletů a počítačů na hodiny výpočetní 
techniky. 

d. pan ředitel informoval o Edookitu, že softwarové změny udělat nelze, ale lze si v nastavení 
programu nastavit notifikace nebo dělení zpráv. 

e. Školní jídelna plánuje zdražení obědů s ohledem na zdražení potravin (pro žáky cca 3 Kč, pro 
mimoškolní cca 15 Kč za jeden oběd). 

f. škola plánuje 3 příměstské tábory v červenci 2022. 

5. Paní Houšková se ptala na velikosti porcí ve školní jídelně. Pan ředitel ujistil, že jsou porce správně dle 
norem. 

6. Paní Bičíková oznámila, že se v deštích tvoří před vstupem do budovy školy (integrovky) veliká kaluž, 
kterou nelze obejít suchou nohou. Vzala si na starost nafocení místa a požádání úřadu o opravu 
vozovky. 



7. Paní Houšková informuje, že se pravděpodobně vlivem COVID 19 (izolace žáků a distanční výuka) 
zhoršily výsledky žáků a studentů v ČR. Střední školy zaznamenaly větší počet neúspěšných maturit a u 
uchazečů horší výsledky u přijímacích zkoušek. 

8. Předseda L. Koucký ukončil schůzi. 

 

 

Zápis vypracoval a elektronicky zaslal předseda ŠR Lukáš Koucký 22. 06. 2022.   


