
Zápis z jednání školské rady ze dne 20. 6. 2022 

 

ZÁPIS  
 

ze schůzky školské rady při ZŠ Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov,  
příspěvková organizace, Nejdecká 254, 357 35 Chodov 

 
 
Přítomní členové: 
 

Mgr. Jana Skrbková - za školu 

Mgr. Luděk Soukup - za zřizovatele 

Lia Neumannová - za zákonné zástupce 

 
Přizvána Mgr. Iva Jurnečková  - ředitelka školy 
 

Program:  

1) Zhodnocení průběhu školní roku 2021/2022 

2) Změny v ŠVP 

3) Úpravy ve škole během prázdnin 

4) Diskuze, závěr 

  

Jednání: 
ad1/ 

Ředitelka školy podrobně seznámila ŠR s průběhem školního roku 2021/2022, s realizací výuky v době 

protiepidemických opatření i od dubna 2022, kdy se vrátila škola zpět do běžného provozu. Podala zprávu 

o naplněnosti školy a výhledu pro školní rok 2022/2023. 

Informovala o zapojení školy do projektu“ Šablony III“, Doučování žáků z realizace NPO a o přidělení financí 

na prevenci digitální propasti na nákup digitálního zařízení pro znevýhodněné žáky.  

Informovala o nutnosti změny zdroje vytápění budov s ohledem na zvyšující se energetickou náročnost.   

 
ad2/ 
Školská rada byla seznámena s povinností úpravy ŠVP dle RVP ZV s platností od 1. září 2023. Změny se 

budou týkat obsahu vzdělávací oblasti Informatika a redukce obsahu naukových předmětů. Učební plán je již 

v souladu s revizí RVP ZV 2021. Pedagogové budou v průběhu školního roku 202220/23 pod vedením 

koordinátorky ŠVP zapracovávat nové ŠVP.   

  
ad3/ 
Během prázdnin budou probíhat ve škole udržovací práce a naplánované úpravy. Plánovaná je rekonstrukce 

podlahy v PřT a její výmalba, změna počítačové třídy na víceúčelovou kmenovou učebnu, která bude 

využívána také k výuce informatiky. Do dvou tříd již byly instalovány nové interaktivní tabule. Bude 

provedeno zastřešení postranního vchodu hlavní budovy. V budově ZŠ speciální je plánována úprava 

kabinetu na kuchyňku pro nácvik sebeobsluhy žáků. 

 
Ad4/ 
Diskuze proběhla k možnostem připojení školy k jiným typům vytápění. 
 
Termín dalšího zasedání v září 2022. 
 
 
Zapsala: Mgr. Jana Skrbková 


