
ZÁPIS z jednání Školské rady ZŠ Edisonova dne 21. 9. 2021 
 

Přítomní: Mgr. D. Klímová, A. Souček, J. Burget  
Hosté: Mgr. V. Mašek (Ředitel školy) 
 
1) Úvod (zahájení, prezentace, určení ověřovatele/ky)  

- zapisovatelem určen p. Souček, ověřovatelkou Mgr. D. Klímová. Novým členem ŠR pro 
nadcházející volební p. Jan Burget (z řad rodičů, jako zástupce nezletilých žáků).  
 
Na začátku jednání proběhla volba předsedy/kyně ŠR pro nové volební období, 
navržen A. Souček, proběhlo hlasování o návrhu (výsledek hlasování: 3-0-0), 
A. Souček se stal předsedou ŠR ZŠ Edisonova.  
 
2) Aktuální informace (aktuality, provoz ZŠ v 1. pol. 2021/2022 aj.)  

- školní rok zahájilo 644 žáků, 1, st. 15 tříd, 2 st. 14 tříd, 5 oddělení ŠD,  
- realizován Adaptační kurz (6. tř.) a Přírodovědný kurz (8. tř.), obojí v v Jiřetíně p.J.  
- v souladu s pravidly pravidelné školní testování na COVID-19,   
- personál školy stabilizovaný – 2x návrat učitelek z MD + nová učitelka CH na 2.st., na 1.st. 
2x MD (zástup zajištěn), AP již 17x (z toho 2 nové asistentky) + dle doporučení PPP bude 
přijat ještě 1x AP (pro žákyni 6.tř.),  
- vyhlášeno ředitelské volno 27.9. a 8.10.2021.  
 
3) Ekonomika/Organizace ZŠ (plnění rozpočtu, akce ZŠ 1. pol. 2021/2022 aj.)  

- rozpočet ZŠ čerpán/plněn dle plánu,  
- mzdové prostředky na 4 měsíce (do konce roku) v dostatečné výši cca 2,7 mil. Kč,  
- ONIV ve výši 1,5 mil Kč (pořízení školních pomůcek, učebnic a PS pro AJ),  
- stanoven nový Platový předpis na odměny za třídnictví (dle pokynů z MŠMT),  
- Národní plán doučování (kat. B pro ZŠ) – nevyčerpány finance (odměna pro zapojené 
pedagogy je stanovena 250 Kč/hod.), nízký zájem ze strany žáků (a jejich rodičů), plánovaná 
vrata cca 388 tis. Kč. . 
Plnění Plánu investičních akcí (úkolů) pro období 2020-2025:  
- zahájen terénní práce v rámci plánovaného projektu Školní zahrady,  
- náhradní výsadby za stromy pokácené při výstavbě fotbalového hřiště pro FA,  
- pokračování REKO sociálních prostor (WC) školy,  
- zahájena příprava víceetapové (2022-2025) REKO školního bazénu.  
Ředitel školy seznámil členy s obsahem výroční zprávy, proběhla diskuze a hlasováno 
usnesení:   
„ŠR projednala a schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 
2020/2021“  
(usnesení 3-0-0).  
 
4) Různé 

- příprava modernizace přístupu na fotbalové hřiště s UMT pro jeho obsluhu a údržbu 
z Nedbalovi ulice (vč. nových vjezdových vrat). 
 
5) Závěr  

- další jednání 22. 2. 2022 od 14:45 hod.   
 
 
……………………………………….    ……………………………… 

zapsal A. Souček, předseda ŠR    ověřila Mgr. D. Klímová, člen ŠR 


