Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17,
tel. 488 880 160

příspěvková organizace
Skolská rada

fax: 488 880 161

E-mail:skolaAvrchlickeho.cz

Internet: www.vrchlickeho.cz

Zasedání Školské rady ZŠ Vrchlického dne 11. října 2021
Místo: ZŠ Vrchlického
Účast: Mgr. Pavlína Ježková, Mgr. Ivana Buchholz, Ing. Petr Staso
Omluveni: Eva Horáková, Ing. Ondřej Červinka
Program:
Přivítání
Úkoly a připomínky z minulé schůzky
Aktuální situace ve školy, Covid, změny, práce o prázdninách
Návrh plánu oprav a priorit na rok 2022 (viz příloha)
Výroční zpráva 2020-2021 (viz přílohy)
4M
Plán akcí na rok 2021-2022
Různé, diskuse
MM

m

.

Závěr

Přivítání - účast
a.

Další zástupce zřizovatele: nenominován

Úkoly a připomínky z minulé schůzky
a. Skolská rada bere na vědomí návrh plánu oprav a investic na rok 2022
b. Doplnění do výroční zprávy: počty nepřijatých a počty zpětvzetí

Aktuální situace ve školy, Covid, změny, práce o prázdninách
a.

Karanténa VII.B od 6.9. do 17.9.

Změny na pozicích učitelů:
Odchod: Mgr. Lubasová, Mgr. Hložek, Mgr. Hladíková, Mgr. Tomášková, Bc. Hlaváč,
Feiglová, Častotická, Tichá J. (AP)
Příchod: Mgr. Zahradníková , Mgr. Ježková Jana (obě 1.st.), Mgr. Košková (Aj-M), Mgr.
Bitmanová (Tv-Čj), Mgr. Hubáčková (Ch), Bc. Copová (Aj), Bc. Vacková (ICT), Krofta (Tv),
AP — Knajbelová, Kurtová, Vaníčková
c. Celkem: 27 učitelů, 5 vychovatelek ŠD, 5 AP
d. Plnění rozpočtu
i.
Oprava sektoru vrhu ve SA
i.. Oprava žaluzií
iii. Malování (ŠK, bramborárna)
iv. Interaktivní tabule, projektory, tablety pro výuku s dokovacím zařízením
v. Připraven nákup pomůcek dle stavu ONIV
b.

4. Návrh plánu oprav a priorit na rok 2022 (viz přílohy)
a) Běžná údržba a opravy: 50.000,-Kč
b) Údržba a opravy po jednotlivých akcích
1.

pravidelné revize: 45.000,-Kč

2. opravy podlah: 120.000,-Kč
3. oprava žaluzií: 10.000,-Kč

4. výměna tabulí: 50.000,-Kč
c) Požadavek na malování: 60.000,-Kč
d) Vybavení učeben a kabinetů (tabule, lavice, židle, skříně): 200.000,-Kč
e) Jednotlivé akce k zajištění oddělení SB — z rozpočtu zřizovatele (rozsah, popis a termín

realizace)

Výměna elektrických a datových rozvodů — celá škola.
bezbariérového přístupu a půdní vestavby pro 2-3 odborné učebny včetně
sociálního zařízení (viz studie), možné využití ESF, studie uhrazena z rozpočtu PO
3. Generální rekonstrukce školní kuchyně (malý prostor, původní a a energeticky
nákladné vybavení, absence lapolu).
1.

2. Vybudování

1

4. Odstranění průsaku vody po deštích v suterénu školy
Opětovně upozorňuji na velký průsak vody do suterénu budovy, který se vyskytuje po
intenzivnějších deštích, kdy dochází ke hromadění spodní či odpadové vody v místech
školního klubu pro stolní tenis a sportovní střelbu. Domnívali jsme se, že průsak mohl
být způsobován špatným odvodem dešťové vody. Po zřízení nových okapů a odvodů
dešťové vedy v souvislosti se zateplením budovy v roce 2010 však stav zůstává

nezměněn.

5. Výměna systému žaluzií v tělocvičně. Nefunkční a nevyhovující stav. Žaluzie jsou
součástí zateplení objektu a přístup k nim je možný pouze na zvedací plošině. Dle

domluvy západní strana.
Odhlučnění školní jídelny: 200.000,-Kč
Pojezdová brána ke školní kuchyni: 120.000,-Kč
Oprava (výměna) plotu a brány z Bezové ulice: 100.000,-Kč
f) Investice ve školní jídelně (s možností zapracování i v celkové úpravě)
1. Výdejní ohřívací pult + zásobníky na talíře
2. Konvektomat
6.
7.
8.

5. Výroční zpráva 2020-2021
a.

Připomínky, doplnění: zapracovány připomínky Mgr. Pavlíny Ježkové

6. Úprava Řádu školní družiny, úprava ŠVP
Doplnění školního řádu na základě vyjádření elektronickou poštou.
Schváleno: „Omluvenky na jednotlivé hodiny z důvodů rekonvalescence, aktuálních zdravotních
problémů a omezení žáci předkládají před vyučovací hodinou jednotlivým vyučujícím výhradně

prostřednictvím tištěné žákovské knížky“.

7. Plán akcí na rok 2021-2022

Srpen:

I.

26.8. 2021 Nástup do práce, školení BOZP, Schůzka s rodiči budoucí AB, 27. A 31.8. školení DIGI
škola, provozní porada, opravné zkoušky, dodatečná klasifikace, porada ŘŠ
Září:
1.9.-Zahájení šk.r., III. č. provozní porady: 1.9.2021 (stavy), Třídní schůzky | - 16.9, valná hromada
SRPŠ, Provozní porada 13.9. 2021, Sběr | 22.9. 2021, ŘV 27.9. 2021, akce FKSP (10.9.
Odemykání, 25.-27. zájezd Rajhrad, Lanžhot, Mikulčice, Milotice, Kyjov, Moravský Krumlov)
Ríjen:
Volby do PS 8.-10.10. 2021, Veletrh vzdělávání EDUCA 11.-17.10. 2021, podzimní prázdniny
27.10. — 29.10. 2021

Listopad:
Pedagogická rada: 15.11. (Po), třídní schůzky II - 18.11., sběr II (23.11.), 30.11.2021 - poslední
termín podání přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou, inventarizace

Prosinec:

Vánoční dílničky (18.12. 2021), dokončení inventarizace, Vánoční prázdniny: 22.12. 2021
2022 (nástup do školy 3.1.)

Leden:

Lyž. výcvik 8. tříd:

2.-7.1.2022 náhrada), pedagogická rada: 24.1.2022, ukončení

I.

—

2.1.

pololetí

pondělí 31.1. 2022
Únor:
Pololetní prázdniny 4.2. 2022, jarní prázdniny 14.2. — 18.2. 2022, Provozní porada 28.2. 2022,
Přihlášky na střední školy, lyžařský VK 9. Tříd 27.-4.3. (náhrada)

Březen:

poslední termín odevzdání přihlášek ředitelům SŠ, provozní porada 21.3. 2022,
24.3. 2022
sběr
Duben:
11.4.2022 pedagogická rada, třídní schůzky
12.4.2022 (út), velikonoční prázdniny + pondělí
velikonoční: 14.4. — 18.4. 2022, přijímací řízení na SŠ, zápis do 1. ročníků: 21.4.2022
Květen:
Přijímací řízení do PC skupiny 18.5.2022 (středa), sběr IV 24.5. 2022, DOBI-Cup - sportovně
vědomostní soutěž škol 26.5. -27.5. 2022,
Cerven (možné změny v souvislosti s pracemi v přízemí budovy)
15.3.2022

—

III —

I-

2

—

Akce ke Dni dětí, projektový den schůzka s rodiči budoucích prvňáků 9.6. 2022,
výlet sběračů 10.6. 2022, pedagogická rada 23.6. 2022 (čt), Pavlovická olympiáda (23.-24.6. 2022),
zamykání školy 24.6. 2022, ukončení školního roku 30.6. 2022
Srpen 2022: Nástup pedagogů do školy: 26.8. 2022 (pátek) — možná změna
Září 2022: Nástup žáků do školy: 1.9. 2022 (čtvrtek) — možná změna

8. Různé
a.

Závěr

a. Školská rada ZŠ Vrchlického schvaluje doplněnou výroční zprávu za šk.r. 2020-2021
b. Školská rada bere na vědomí odevzdaný návrh rozpočtu (plánu oprav a investic 2022)
c. Rada školy bere na vědomí plán hlavních akcí školy ve školním roce 2021-2022
d. Školská rada schvaluje doplnění školního řádu

zam
:
Cetli:

Mgr. Pavlína Ježková.
Ing. Petr Staso

FV

2

Plánovaná výměna elektrických a datových rozvodů v přízemí:
i.
Možné ukončení školního roku: 24.6. 2021(4 dny ŘV)
i. Možné zahájení školní roku 2022-2023: 5.9. 2021 (2 dny ŘV)
iii. ZŠ Vrchlického se ve školním roce 22-23 nebude stěhovat do jiné budovy zřizovatele
pro možné úpravy budovy
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