
                                                   Zápis ze školské rady ZŠ Nižbor č. 30 

 

 V Nižboru dne 26. 5. 2020 

Program:  

1) Distanční výuka během uzavření školy vládním nařízením od 11.3. 2020 

2) Rekonstrukce podlah během uzavření školy od 11. 3. 2020 

3) Rekonstrukce během letních prázdnin, harmonogram malování tříd 

4) Odpadové hospodářství 

5) Nákup nového hardwarového zařízení 

6) Organizace výuky v období 25.5.- 30.6. 2020 

7) Hygiena v době otevření škol, zajištění dezinfekcí 

8) Organizace konce školního roku 

9) Zápisy do 1. třídy 

10)  Různé 

 

Školská rada na svém on-line zasedání v omezeném režimu projednala tyto body: 

1. Distanční výuka probíhá od 11. 3. 2020. U žáků školy, kteří nastoupili 25.5. 2020 po uvolnění 

hygienických opatření, probíhá opět prezenční výuka. Ostatní žáci jsou vyučováni nadále 

distanční formou. 

2. Během doby uzavření školy byly v části budovy rekonstruované podlahy. Jednalo se o chodbu a 

třídu školní družiny. Byly odstraněny staré vrstvy podlah a položena od základů zcela nová 

podlaha. 

3. Během letních prázdnin budou rekonstrukce pokračovat. Nejvýznamnější částí bude 

rekonstrukce výdejny jídel – strhávání vrstev staré omítky. Některé třídy a chodby budou 

vymalovány. 

4. K budově školy byl na žádost paní ředitelky obcí nově přidán kontejner sběr papíru. 

5. V době omezení výuky bylo doplněno hardwarové vybavení v podobě dvou kusů notebooků, 

které mohou využívat pedagogové na distanční výuce a dále bude využíváno ve výuce dětí s IVP 

a asistenty pedagoga. 

6. V době od 25. 5. do 30. 6. probíhá z části výuka prezenčním způsobem u žáků, kteří do školy 

opět nastoupili a distančním způsobem u žáků, kteří do školy nenastoupili. Žáci byli rozděleni do 

čtyř skupin, které mají vlastní vchod do budovy a vlastní třídu. Je zamezen volný pohyb žáků po 

budově. Jednotlivé skupiny mají na dopolední výuku jednoho pedagoga a na odpolední aktivity 

také jednoho pedagoga. Jednotlivé skupiny se vzájemně nepotkávají, byl pro ně vytvořen 

harmonogram nástupu do vyučování, jednotlivých hodin, přestávek a stravování. Žáci dodržují 

minimálně 1,5 m rozestupy ve třídách i při ostatních aktivitách. 

7. Škola zajistila s pomocí obecního úřadu pro žáky dostatek dezinfekčních přípravků a 

dezinfekčních mýdel. Pro zaměstnance školy byly zakoupeny jednorázové roušky. Zařízení školy 

dezinfikována podle zvýšených hygienických požadavků, žáci jsou pravidelně dezinfikováni a 

myjí si ruce. Každý žák musí mít vždy dvě čisté roušky denně a svůj sáček na ně. Díky paní 



Borčové, která nám roušky našila, má každá skupina i roušky náhradní.  Každý žák při nástupu 

do školy odevzdal čestné prohlášení o nástupu do školy a prohlášení zákonného zástupce o 

bezinfekčnosti dítěte. Ve škole striktně dodržujeme nařízení ministerstva školství.  

8. Školní rok 2019/2020 bude ukončen 30.6. 2020. Dětem bude předáno vysvědčení. Žáci na 

prezenční výuce budou dostávat vysvědčení obvyklým způsobem ve škole mimořádně dne 26. 

6. a žáci na distanční výuce si pro vysvědčení budou docházet jednotlivě podle stanoveného 

rozpisu za dodržování platných hygienických opatření.  

9. Zápisy do první třídy proběhly letos přes aplikaci Zápisy online. Celkem se k zápisu k PŠD 

zaregistrovalo 22 žáků, z toho jedno dítě požádalo o OŠD a jedno dítě následně přestoupilo do 

jiné školy. Aktuálně by mělo tedy 1. září 2020 nastoupit 20 prvňáčků. Školu opouští 23 žáků 5. 

ročníku.  

10.  Různé: 

- Škola se potýká stále s odlivem žáků do Základních škol v Berouně v důsledku zajištění místa 

ve škole na 2. stupni. 

- Výuky plavání se v příštím školním roce zúčastní celkem 3 ročníky kvůli výpadku v r. 

2019/2020.  Předběžný termín plavecké výuku pro žáky ve šk. roce 2020/2021:  

18. 11. 2020 - 3. 2. 2021.   

 

 

 

 

Školské rady se dálkovou formou zúčastnili: 

Jméno, příjmení: 

1. Regina Demuthová 

2. Kateřina Zusková 

3. Ivana Mazancová 

4. Eva Kučerová 

5. Jaroslava Kučerová 

6. Irena Nováková 

7. I. Vrbková (jako host) 

Podpisy budou připojeny dodatečně při dalším jednání ŠR. 

 


