
Zápis z 2. jednání rady školy při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant 

konaného dne 31. 8. 2021 

Přítomní členové: Mgr. Anna Chvojková, PhDr. Květa Kutílková, Mgr. Marcela Krýchová, 

Bc. Hana Roušarová, Bc. Markéta Nováková, Andrea Kaplanová, David Šárka, DiS., Mgr. Jana 

Močárková, Ing. Petr Stodola 

Hosté: Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy 

Program: 

1. Přehled změn ve školním vzdělávacím programu od 1. 9. 2021 

2. Plán hlavních úkolů pro školní rok 2021/2022 

3. Různé 
 
Předsedkyně školské rady Mgr. Jana Močárková přivítala přítomné členy, seznámila je 
s programem a organizačními náležitostmi jednání a předala slovo panu řediteli Mgr. Bc. Petru 
Kozlovskému. 

 
1. Přehled změn ve školním vzdělávacím programu od 1. 9. 2021 

Pan ředitel seznámil členy školské rady s přehledem změn ve školním vzdělávacím 

programu od 1. 9. 2021, školská rada uvedené změny projednala. 

- podrobné informace o vyučovacím předmětu Informatika  

- nový volitelný předmět – Čtenářská dílna 

 
2. Plán hlavních úkolů pro školní rok 2021/2022 

Pan ředitel seznámil členy školské rady s plánem hlavních úkolů pro školní rok 

2021/2022. 

- vyhodnocení dopadů distanční výuky – externí testy 

- projekt Sportuj ve škole – zrušen Asociací školních sportovních klubů 

- začlenění výchovně-preventivního programu „Dobronauti – zpátky v čase“ pro žáky 

4. ročníku ZŠ 

- žákovský parlament – dobrá zpětná vazba 

- zahraniční výjezdy pedagogů v rámci projektu Erasmus+, dle aktuální epidemiologické 

situace 

 
3. Různé 

- nutnost rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ Purkyňova a střechy na ZŠ Bělíkova 
- rekonstrukce budov a učeben, dle priorit a plánu oprav 
- investice města do herních prvků v MŠ 
- informace o havárii prasklého potrubí na ZŠ Bělíkova – po dobu oprav budou muset 
žáci chodit na obědy do Školní jídelny Frýdlant v ulici Školní. 
 

Další jednání školské rady proběhne v první polovině měsíce října 2021. 

 
Zapsala: Andrea Kaplanová 
Ověřila: Mgr. Jana Močárková 

Frýdlant: 1. 9. 2021 


