
Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Závodu míru – 1. prosince 2018 

 Zahájení a přivítání účastníků 

 Hodnocení rekonstrukce hřiště – škola hřiště převzala k užívání ke konci 2018, lze používat 
celé vyjma středového trávníku. Ten bude připraven k používání v květnu 2019 po uchycení 
travního osiva 

 Hodnocení projektu rekonstrukce počítačových učeben, chemické, fyzikální a přírodovědné 
učebny a přilehlých kabinetů z prostředků Hradecko-pardubické aglomerace ITI. 

 Elektronizaci a správu počítačových technologií, zasíťování a servery převzal zřizovatel 
školy 

 Pomůcky v rámci projektu byly dodány unifikovaně, bez vlivu školy, požadavky dotčených 
učitelů nebyly řádně zohledněny 

 Mezi hlavní nedostatky patří také typizovaný nábytek, který je svou výškou nevhodný pro 
žáky vyšších ročníků, skříně s nedostatečnou hloubkou, chybějící umyvadlo a výlevka 
v učebně chemie, případně dveře bez bezpečnostních vložek 

 Řešení výše zmíněných nedostatků neumožňuje škole naplno využívat rekonstruované 
prostory 
 

 Akce školy 
a) Pěvecký sbor – vystoupení v Praze v chrámu sv. Víta 7. 12., 18. 12. vystoupí s programem 

tradičně v Pardubicích 
b) V lednu se uskuteční lyžařské kurzy 7. ročníků 
c) Žáci pátých a devátých ročníků mají možnost vyzkoušet tzv. zkoušky nanečisto 
d) V květnu 2019 se uskuteční poznávací výjezd žáků 8. a 9. ročníků do Anglie 
e) V roce 2019 oslaví škola ZŠ Závodu míru 40 let od svého založení; v rámci oslav proběhne 

i tradiční školní Akademie 
f) Úspěšně pokračuje program Mléko do škol a Ovoce do škol 

 

 Různé  
- Ve škole bude působit nová asistentka pedagoga (konkrétně v 8.A), zároveň je třeba brát 

v potaz novou vyhlášku, která obecně omezuje výdaje na asistenty 
- Diskuze ohledně používaných výukových metod  
- Upozornění na nově plánovaný RVP – plošně dané výstupy 

 

Další schůzka školské rady je předběžně domluvena na jarní termín 14. května, 16.30 hodin 

Přítomní členové: Markéta Paulišová, Petr Grulich, Jana Rašková, Magda Pomajzlová, Jarmila 
Staňková (j.h.) 

Omluveni: Andrea Troníčková, Martin Karas 

 


