Zápis ze zasedání Školské rady Masarykovy ZŠ v Dymokurech ze dne 13. 10.
2021
Přítomní: členové Školské rady – p. Kryšpínová, p. Lazarová, p. Řeháčková, p. Táboříková, p.
Kubálková,
host p. Martínková

Program:
1. Zahájení
2. Schválení Výroční zprávy MZŠ Dymokury za školní rok 2020/2021
3. Seznámení s Dodatkem 2 ŠVP MZŠ Dymokury
4. Projekty a organizace školního roku 2021/2022
5. Diskuze
6. Závěr
k 1. Zahájila předsedkyně Školské rady p. Kryšpínová – přivítání, program
k 2. S výroční zprávou seznámila p. Lazarová



projekty školy – každoroční / Školáček, Můj deváťák, Skokan roku, absolventské
práce……/ byly omezeny a některé se nekonaly pro epidemiologická opatření covid -19
další vzdělávání pedagogických pracovníků – konala se on-line

Připomínky k výroční zprávě školy: bez připomínek
Hlasování o schválení výroční zprávy:
PRO: 5

ZDRŽEL SE: 0

k 3. Seznámení s Dodatkem 2 ŠVP MZŠ Dymokury
Změny v matematice 1. – 4. třídy - klasická výuka matematiky, používají se pouze prvky
matematiky Hejného
k 4. Projekty a organizace školního roku 2021/2022
Celoroční školní projekt „ Máme rádi Česko“ Cílem je různými aktivitami poznávat svou vlast –
cestování – exkurze a výlety, projektové dny
Do projektu je zapojena i jídelna –
nabídka krajových jídel
Proběhla exkurze k Prameni Labe
Na konec roku se připravuje zážitkový týden “Hvězdy manéže”

Připravuje se zimní škola v přírodě a lyžařský výcvikový kurz
Připravují se projekty školy – každoroční / Školáček, Můj deváťák, Skokan roku, Vánoční
jarmark, Den Země, Masopust, Dymokurský maraton……./
Byl dokončen projekt Šablony 2, ze kterého bylo financováno doučování žáků, školní kluby –
čtenářský, konverzace anglického jazyka, vzdělávání učitelů
Nyní probíhá projekt Šablony 3, ze kterého jsou financovány školní kluby – čtenářský, konverzace
anglického jazyka
V září byly zařízeny z projektu IROP dvě nové učebny – počítačová a jazyková
Nabídnuto a probíhá doučování dětí ohrožených školním neúspěchem – placeno z Národního
plánu doučování
Nově bylo zavedeno přihlašování, odhlašování, objednávka, placení obědů na strava.cz,
vyzvedávání obědů pomocí čipů
V jídelně je každý den nabídka výběru ze dvou jídel, která začíná být hojně využívána
5. Diskuze
Od 1. 1. 2022 dochází ke sloučení MŠ Dymokury a MZŠ Dymokury v jeden právní subjekt
Od konce října 2021 do Vánoc bude probíhat Keramika pro dospělé
6. Závěr

Usnesení:



Školská rada schvaluje Výroční zprávu MZŠ Dymokury pro školní rok 2020/2021
Školská rada bere na vědomí Zprávu o organizaci školy pro rok 2021/2022 a projektech, do
kterých je škola v tomto školním roce zapojena

V Dymokurech 13. 10. 2021
Zapsala: Jana Táboříková

Ověřila: Daniela Lazarová,
Andrea Řeháčková

