
Školská rada ZŠ Lhota, Bratří Čapků 138, Červený Kostelec 
 

zápis z 2. jednání 
 
 

Datum a čas jednání: 14. září 2021, 16-17 hodin 
 
Místo jednání: učebna 1. třídy 
 
Přítomni: Ing. Mgr. David. Bohadlo Ph.D, Mgr. Jan Kafka Ph.D., MVDr. Michal Krejčí, 
Jana Petrů, Mgr. Renata Jakubíková, Ing., Mgr. Jaroslava Vítová, Mgr. Jitka Česenková 
        
 
 
Projednávané body: 

  
1. Prohlídka školy (po elektroinstalaci a výměně oken) 
2. Podněty veřejnosti, zákonných zástupců 
3. Informace ředitelky školy (personální změny, navrhované opravy pro rok 2022, dodatek ŠVP v 

souvislosti s revizí RVP ZV, výroční zpráva) 
4. Diskuze 

 
 
Ad 1: 
Všichni přítomní si prohlédli školní prostory po provedení stavebních úprav-výměny oken a 
elektroinstalace. Paní ředitelka vyslovuje velké poděkování zřizovateli a prosí o předání ocenění za 
provedenou práci Městu Červený Kostelec. 
 
Ad 2: 
Nebyly zaznamenány. 
 
Ad 3: 
Školní družina (ŠD)-nově pracuje ve dvou odděleních, navýšení počtu žáků z 30 na 48. 
2. oddělení pracuje v prostorách cvičné kuchyňky, (původně oddělení ŠD, následně ZUŠ, 
v současnosti cvičná kuchyňka pro žáky). Prostory nebyly efektivně využívané, nyní dopoledne slouží 
k příležitostné výuce pracovních činností, odpoledne pak jako družina. 
Kritérii zařazení žáka do ŠD jsou věk a dojíždění do školy. 
Personální změny:  
Andrea Vojtová-vychovatelka ŠD, asistent pedagoga 
Monika Haklová-školní asistent 
Pavel Ralbovský-školník 
 
 
Navrhované opravy 2022: 

• úprava hlavních dveří-sladění s designem oken 

• broušení parket ve třídách 

• pořízení interaktivních tabulí do tříd 

• nátěr radiátorů v 5. třídě 

• ŠD-vyřešení problémů s vlhkostí, úprava dvora za družinou 



 
Dodatek ŠVP v souvislosti s revizí RVP ZV 
V obsahu ŠVP bude 1 hodina přírodovědy ve 4. ročníku nahrazena 1 hodinou výuky IT. 
 
Výroční zpráva 
Z technických důvodů bude Výroční zpráva školy doručena a odsouhlasena per rollam. 
 
Ad 4: 

• Proběhlo ověření znalostí žáků ze 3. a 5. ročníků, výsledky jsou velmi dobré. 

• Ve spolupráci s MAS Stolové hory proběhl příměstský tábor s názvem „PĚT divů 

z okolí LHOTY“ (výborné ohlasy) 

• Návaznost výuky matematiky v ZŠ Hejného je zajištěna organizací třídy s výukou klasické 
matematiky. 

• Nabídka kroužků-Děti na startu, Veselá věda 

• Spolek Lhoťák-výborná spolupráce s rodiči, pořádání akcí pro děti (Kuličkiáda) 

• Individuální kontakt s rodiči a zákonnými zástupci žáků zajišťují třídní učitelé i 
prostřednictvím PC. 

• Obědy-škola je zapojena do podpůrného programu pro sociálně slabší rodiny. 

• Sociální pomoc rodinám-poradní hlas školy 

• Šablony II, Šablony III-zapojení do projektů z EU  
Organizace projektových dnů zaměřených na dentální hygienu (Zdravé zuby), rozvoj sociální 
vnímavosti a ohleduplnosti žáků (Putování s hendikepem) 
rozvoj čtenářské gramotnosti (čtenářské dílny). 

• V 1. třídě výuka cizince s mateřským jazykem ukrajinštinou 

• PH max (reforma financování regionálního školství)-dělená výuka AJ ve třídě s 20 žáky 
s důrazem na konverzaci, druhá část třídy má čtenářské dílny. 

• Poděkování přítomným za účast. Společné optimistické výhledy do školního roku 2021-22. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Zapsala Jitka Česenková 


