
Zápis ze zasedání Školské rady 

 
 

Datum zasedání :    15. 10. 2022 

Místo schůze:   Rychnovská 216, Kokonín 

 

Přítomní: 5 členů rady, ředitelka školy 

Jména přítomných:  Mgr. Lea Šmídová,  ředitelka školy 

                                   Lenka Urbánková – zástupce zřizovatele 

                                   Ing. Jana Hamplová - zástupce zřizovatele 

                                   Karolina Klosová – zástupce rodičů 

                                   Mgr. Lenka Zahradníková – zástupce učitelů 

                                   Mgr. Pavlína Suchá – zástupce učitelů 

Omluveni:  Mgr. Dita Dudová, zástupkyně ředitelky 

  Petra Macurová – zástupce rodičů 

        

Program jednání: 

1. Přivítání se členy školské rady 

2. Seznámení s programem 

3. Zhodnocení uplynulého školního roku 

4. Schválení výroční zprávy za školní rok 2021 - 2022 

5. Vyhodnocení rekonstrukcí a investičních akcí v ZŠ Kokonín v uplynulém školním roce  

a plány na příští období 

6. Problematika začleňování ukrajinských žáků 

7. Diskuze, různé 

 

Zhodnocení uplynulého školního roku 

Paní ředitelka zhodnotila uplynulý školní rok, který i přes těžkosti, spojené s návratem žáků 

po měsících distanční výuky do běžné školní docházky, dopadl nakonec dobře.  

 

Schválení výroční zprávy 2021/22 

Nová podoba výroční zprávy byla zaslána všem členům s předstihem. 

5 hlasů pro, nikdo nebyl proti 

 

Rekonstrukce 

Rekonstrukce školního hřiště se blíží do finále. Byla dokončena počítačová učebna, která se již 

začala využívat. 

V letošním šk. roce se plánuje sanace sklepních prostor v budově ZŠ Rychnovská 215. Po 

ukončení   sanace   je   plánována   výměna   oken. Jelikož  se  obě  stavební   práce nestihnou 

v jednom roce, nelze použít dotace. 

 

Problematika začleňování ukrajinských žáků 

Ve školním roce 2022/2023  nastoupilo k výuce 402 dětí, což je téměř maximum, který škola 

pojme. Proto byly přijaty pouze 3 ukrajinské děti. Z nich 1 rodina spolupracuje a je zřejmý 



zájem. Další 2 rodiny spolupracují hůře a je zřejmé, že pobyt v České republice dlouhodobě 

neplánují. 

 

Diskuze, různé 

Paní ředitelka naznačila plán do dalšího roku. 

V letošním školním roce nastoupila nové kariérová pracovnice – Mgr. Adéla Vélová. Paní 

ředitelka nás seznámila s náplní její práce. 

Hned na začátku tohoto školního roku došlo k závažným kázeňským přestupkům. Paní ředitelka 

nás seznámila s řešením a dopady na žáky. 

 

Usnesení 

Bylo schválena výroční zpráva  2021/2022. 

 

 

Jablonec nad Nisou 18. 10. 2022                                                                   Lenka Urbánková 

 


