
Zápis online zasedání Školské rady při Základní škole  

Česká Třebová, Habrmanova ulice 

ze dne 15. 12. 2021 

 
Přítomni:  Mgr. Ludmila Pražáková 

Mgr. Daniel Peroutka 

Ing. Alica Hudečeková  

Ing. Dagmar Havránková  

Mgr. Jana Voleská 

Blanka Vomáčková 

 

Dále přítomni:  Mgr. Tomáš Starý 

       

Program:  

   

1. Přivítání členů Školské rady 

2. Rozpočet školy na rok 2022 

3. Projednání volna ředitele školy na 22. 12. 2021 

4. Lyžařské výcvikové kurzy ve školním roce 2021-22 

5. Průběh epidemie covid-19 na škole v závěru roku 2021 

6. Různé 

 

Ad. 1) Ředitel školy přivítal členy Školské rady. 

 

 

Ad. 2) Rozpočet školy na rok 2022 

 

Ředitel školy odeslal v pátek 10. 12. 2021 požadované materiály k sestavení rozpočtu 

na kalendářní rok 2022. Problematickou položkou je vyčíslení nákladů na energie. 

Škola žádá zřizovatele o příspěvek na mzdu pro školní psycholožku (poloviční 

úvazek). Písemná žádost byla odeslána na školský odbor 13. 12. 2021. 

 

Odbor školství projednal žádost  o finanční prostředky na financování mzdy školní 

psycholožky s paní starostkou; ta přislíbila podporu při projednávání rozpočtu. 

 

 

      Ad. 3) Ředitel školy se rozhodl pro vyhlášení ředitelského volna na středu 22. 12. 2021  

 

              Důvodem je dlouho přetrvávající nedobrá epidemiologická situace ve škole a s ní          

              související nedostatek personálu (karanténa, OČR, PN, lékař).  

 

Zřizovatel byl o vyhlášení ředitelského volna informován. 

  

 

Ad. 4) Lyžařský výcvik 2021-22 

 

Škola měla v plánu uskutečnit celkem 3 běhy lyžařských výcviků v lednu a únoru 

2022. Momentální situace neumožňuje využití vleků všemi účastníky (včetně 

neočkovaných žáků a žáků, kteří neprodělali covid-19)  po celou dobu výcviku. 

Zajistíme PCR testování  všech účastníků v neděli dopoledne a se znalostí výsledku 

odjezd do místa výcviku v neděli po obědě. Všichni žáci budou využívat vlek do 

středy, a poté bude stanoven jiný program. Plán bude konzultován s rodiči na online 

konferenci 20. 12. 2021. Je možné, že dojde ze strany nové vlády k úpravě režimu na 

vlecích pro školy, pak se budeme řídit novými pravidly. 



 

      Ad. 5) Průběh epidemie covid-19 na škole v závěru roku 2021 

 

Situace ve škole stále není dobrá, v průběhu pololetí byla vyhlášena karanténa 

v celkem 40 třídách. Je velmi obtížné zajistit hybridní výuku ve všech třídách po celou 

dobu. Chybí velké množství pedagogů z důvodu karantény, OČR, nemoci či návštěvy 

lékaře. Předpokládáme, že situace bude v novém kalendářním roce příznivější. 

 

 

 Mgr. Ludmila Pražáková   …………………………….. 

 

                  Mgr. Daniel Peroutka   …………………………….. 

 

 Blanka Vomáčková    …………………………….. 

  

 Mgr. Jana Voleská   …………………………….. 

 

Ing. Alica Hudečeková   …………………………….. 

 

Ing. Dagmar Havránková   …………………………….. 

 

V České Třebové dne 15. 12. 2021 

Zapsal: Mgr. Tomáš Starý               


