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

 
Úterý 18. června 2020 od 17:00h. v ředitelně školy 

 

Účast:   Mgr. Jiří Cabrnoch,  

 Mgr. Tereza Podnecká 

  Zdeněk Vocásek 

 Milan Novák 

 Pavel Vodička 

Zdena Červová 

 
Omluven: Ing. Radek Mach 
 

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

a) Zajištění výuky v průběhu uzavření školy v rámci COVID-19 

b) Personální změny v souvislosti s odchodem dvou učitelek z prvního stupně do starobního důchodu -  
zajištěny kvalifikované náhrady od nového školního roku 

c) Druhý stupeň - ukončení pracovního poměru paní učitelky zaměření chemie - zajištěna kvalifikovaná 
náhrada biologie a chemie 

d) Informace o přijímacím řízení na gymnázia  

e) Od září tři šesté třídy po dvaceti šesti dětech s doplněním o žáky z okolních obcí dle kapacit 

f) Lyžařský výcvik - velký zájem, operativně řešena chata s větší kapacitou 

g) Školy v přírodě zrušeny 

h) Navýšení kapacity z 650 na 700 dětí - schváleno KHS a zřizovatelem 

i) Duben a květen - malování pavilonu druhého stupně a chodeb včetně sociálního zázemí tělocvičen 

j) Vystěhování zařízení ordinace zubaře ze školy (další péče v rámci soukromé ordinace polikliniky 
sídliště) - nové využití jako učebna 

k) Stav realizace rekonstrukce MŠ Větrník 

l) Školky naplněny dle možností kapacit 

m) Změny školního vzdělávacího programu - přidání jedné hodiny chemie na dvě týdně v 9. třídě na úkor 
přírodopisu 

n) Pro druhý stupeň nový volitelný předmět přírodovědný seminář 

 

2. Zástupce zřizovatele Města Nymburk - Zdeněk Vocásek 
a) MŠ Větrník hřiště - vysoutěžen zhotovitel, realizace za podpory dotace 
b) Družina ZŠ venkovní hřiště - vysoutěženo - vyšší cena než odhad, opětovná soutěž, realizace z dotace 
c) Školní sportovní hřiště - dotace na realizaci nebyla schválena vzhledem k počtu žádostí 

 
 
3. Diskuze členů školské rady k jednotlivým bodům 
 
Jednání ukončeno v 18:00 hod.  
 
Termín příštího jednání školské rady nebyl stanoven a dle potřeby bude upřesněn. 
 
 
Nymburk, dne 18. 6. 2020 
 

 
 
 zapsal:  Zdeněk Vocásek, v. r.  


