
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Oslavická 1800/20  

Zasedání školské rady 12. října 2021 

Místo konání: třída č. 39, ZŠ Velké Meziříčí, Oslavická 1800/20 

Přítomni: Mgr. Věra Dvořáková, Mgr. Marta Muchová, Mgr. Libuše Dufková, Radka Jelínková, Josef 

Komínek, Bc. Jiří Kratochvíl,  

Hosté: Mgr. Eva Bednářová  

Program: 

1. Zahájení nového školního 2021/2022 – zhodnocení situace ve škole na začátku šk. roku – 

preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě – 1., 6., 9. 9. 2021 – antigenními testy,  

po 6 týdnech postupně prokázáno ve třech třídách na 2. stupni ZŠ onemocnění Covidem-19,  žáci 

z těchto tříd nastoupili do 14 denní karantény, hned od druhého dne začali s  distanční výukou, 

očkovaní se mohli účastnit výuky ve škole, vyučování probíhalo v plném rozsahu.  

Žákům a rodičům byly informace o probíhajících opatřeních hygienické stanice rozesílány v IS 

EDOOKIT.  

2. Kladné hodnocení zavedení elektronické třídní knihy od 1. 9. 2021 v IS EDOOKIT. 

3. Informace k obtížné dopravní situaci uzavřením ulice Oslavická, náhradní autobusová zastávka za 

ZŠ Školní.  

4. Zvýšený zájem žáků o naší školu – počet se k 8. září 2021 navýšil na 422 žáků, v 1. třídách 26 žáků.  

5. Hodnocení velké úspěšnosti žáků při přijímacích zkouškách na střední školy, všichni žáci byli přijati 

už v 1. kole. I v letošním šk. roce už začala probíhat příprava žáků na přijímací zkoušky na střední 

školy. Probíhá také doučování jednotlivců na 1. i 2. stupni ZŠ a program podpůrných opatření.  

6. Informace o vydaném tištěném Zpravodaji pro rodiče s důležitými údaji o naší škole. 

7. Zlepšení situace ve školní jídelně, od října možnost výběru obědů ze dvou jídel.  

8. Zapojení žáků a tříd do různých akcí v novém šk. roce – Adaptační kurz pro 6. ročníky, Den 

záchranářů, Orientační běh, Školení Červeného kříže, Plavání pro 1. stupeň ZŠ, návštěva Městské 

knihovny, Zámku a Muzea Velké Meziříčí, Horáckého divadla Jihlava, Vidy v Brně, hudební program 

pro 1. a 2. stupeň, příprava Vánočního koncertu se žáky naší školy.  

9. Připravované semináře pro učitele – Agresivita ve škole.  

10. Informace p. ředitelky o změně na pozici hlavní ekonomky školy od 1. 12. 2021.  

11. Připravovaná akce pro zlepšení prostředí školy – nové šatny se skříňkami pro žáky – schválený 

projekt, nový nábytek v učebně Chemie, rozvaha o opravě fasády školy.  

12. Schválení školního řádu a výroční zprávy za školní rok 2020/2021 bez připomínek.  

 

Zapsala: Mgr. Libuše Dufková 

 


