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Zápis z jednání školské rady ZŠ Letců R.A.F. Nymburk 

 
čtvrtek 20. 6. 2019 od 16:30h. v ředitelně školy 

 
 

Účast:   Mgr. Jiří Cabrnoch,  

 Bc. Bianka Burianová 

  Zdeněk Vocásek 

 Milan Novák 

 Pavel Vodička 

 Ing. Radek Mach 

Mgr. Zdeňka Červová 
 

1. Ředitel ZŠ R. A. F. Nymburk Mgr. Jiří Cabrnoch seznámil školskou radu s: 

a) Doplnění vedení školy paní Vejvodové, statutární zástupce (důvod dlouhodobá absence pana Procházky) 

b) První třídy 2019/2020 – zápis 70 dětí, 58 dětí přijatých, tři první třídy  

c) Příchod žáků z malotřídech Dvory a Straky - nárůst na čtyři VI. třídy. Vazba na prostory a kapacity – 
navýšení z 600 žáků na 650 žáky souhlas dotčených orgánů s navýšením ze dne 19. 6. 2019.  

d) K 2. 9. 2019 nastoupí cca 620 dětí.  

e) Úprava učeben a kmenových tříd včetně úpravy bývalého bytu školníka pro potřeby družiny.  

f) Úprava školního vzdělávacího programu – nabídka dětem Francouzštiny a Ruštiny. Vynechání 
dramatické výchovy a pohybové a sportovní hry resp. tělocvik 

g) Změna školního řádu od 2. 9. 2019 po dobu pohybu ve škole zákaz používání telefonu. V případě nutné 
potřeby žák požádá učitele o zprostředkování informace. Většina rodičů předmětné opatření hodnotí 
kladně. Školská rada souhlasí se změnou školního řádu 

h) Stěhování školky Větrník z důvodu rekonstrukce do ZŠ Letců R.A.F. - 100 dětí. Doba trvání rekonstrukce 
9 měsíců. Jedná se o vnitřní rekonstrukci v celkové ceně 16mil.   

i) Kontroly jen KHS bez závad 

j) Nová volba obsazení místa školské rady od září z důvodu odchodu paní B. Burianové 

 

2. Zástupce zřizovatele Města Nymburk  Zdeněk Vocásek 
a) Seznámil školskou radu se zpracováním žádosti o dotaci na MAS Podlipansko pro venkovní třídy při 

školní družině 

 
2. Diskuze členů školské rady k jednotlivým bodům 1a) – 1h) 
 
 
Jednání ukončeno v 17:12 hod.  
 
 
Termín příštího jednání školské rady nebyl stanoven a dle potřeby bude upřesněn. 
 
 
Nymburk, dne 22. 9. 2017 
 

 
 
 zapsal:  Zdeněk Vocásek, v.r.  


