
Zápis z jednání ŠR při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou 

 
 

 

Datum: 9. 6. 2020 
 

Místo: Učebna 5. třídy ZŠ 
 

Počet přítomných členů: 3+1     
  
 

 

Program jednání: 

 

1. Informace o mimořádné situaci a výuce během období Korona viru 

V období uzavření školy i omezeného provozu probíhá výuka s pomocí zasílaných 

výukových materiálů přes el. žákovskou knížku – tato komunikace se osvědčila. Některé 

hodiny ve vybraných třídách probíhaly online, žáci, kteří neměli doma k dispozici 

potřebné technické vybavení, si mohli zapůjčit počítač ze školy. Zhodnocení této 

mimořádné výuky zástupci učitelského sboru.  

 

2. Současná výuka a závěr školního roku 

V současné době probíhá výuka omezeně v malých předem vytvořených skupinách na 

obou stupních ZŠ, výuka je přizpůsobena situaci a počtu hodin. Závěrečná klasifikace 

bude brát v potaz zejména výsledky žáků před uzavřením školy, žáci by neměli být 

klasifikovány horší známkou, než kterou obdrželi v pololetí. 

Organizace závěru školního roku není prozatím stanovena, škola čeká na pokyny 

ministerstva školství. 

 

3. Rekonstrukce půdních prostor, nový datový systém 

Probíhající rekonstrukce půdních prostor v budově 2. stupně ZŠ probíhá dle plánu, 

dokončení prací je očekáváno v srpnu tohoto roku.  

Od nového školního roku bude škola spravovat data v novém systému, v rámci sjednocení 

správy dat bude i el. žákovská knížka vedena v tomto novém systému. 

 

4. Zápisy do ZŠ a MŠ 

Zápisy do ZŠ i MŠ proběhly ve většině případů pouze elektronickou formou. V MŠ 

nemohli být z důvodu umístěni všichni zájemci z kapacitních důvodů. V ZŠ bude 

naplněna 1 první třída. 

 

5. Projekty, dotace 

ZŠ zažádala opět o standardní programy, např. ERASMUS, šablony, apod. 

 

6. Rozšíření školních pozemků 
ZŠ byl zapůjčen pozemek za tratí, prozatím jsou prováděny jeho úpravy. Pozemek bude 

využíván školní družinou, plánuje se zde také zbudovat venkovní učebna, apod. Na tuto 

akci škola zažádala o dotaci. 

 

7. Informace z obce 

Plánované rekonstrukce - hřiště u obecního domu, work-outové hřiště v blízkosti školy.  
 

 
 

 



Jednání řídil: Jiří Zvolánek 

Zapsal: Petra Stejskalová   

Ověřil: Mgr. Marie Spurná 

Schválil: Petra Stejskalová 


