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

 
úterý 21. září 2020 od 16:30h. 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: 

a) Od 1. 9. 2020 do školy nastupují nové učitelé s plnou kvalifikací a taktéž kvalifikovaní asistenti pedagoga 
- personální pokrytí plnohodnotně zajištěno 

b) Ze začátku školního roku uzavření školy Adélky v rámci COVID-19 a dále třídy 6.B. Nejedná se o zásadní 
omezení provozu s ohledem k již ukončené karanténě 

c) Program školy se plánuje bez výrazných omezení - lyžařský výcvik, školy v přírodě 

Učitelé zajistí samostatnost třídy v objektu bez další školy či třídy v rámci prevence 

d) Navýšení počtu dětí o 23 Straky, Bobnice Krchleby 

e) 3. první třídy 19-20 třída 

f) Vystěhování prostor pod družinou v 1. NP bývalé dílny pro potřeby vyučování - tři nové standardní třídy 

Z toho jedna třída i jako družina s možným východem do zahrady.  

g) Děti jsou poučeni o distanční výuce google glast run  

h) Zrušené soutěže a olympiády, zvažuje se o online podobě  

i) Provedena aktualizace Školního vzdělávacího programu 

j) Uzavření školního programu v souladu s nařízení vlády tj. bez opakování ročníku  

k) Od 4. října začíná Klub předškolák  

l) Se zřizovatelem se projednává úprava v kritériích přijímání dětí do MŠ - přijetí dětí rodičů, kteří pracují 
v rámci IZS ve městě Nymburk 

 

2. Zástupce zřizovatele Města Nymburk - Zdeněk Vocásek 
a) MŠ Větrník ukončena investiční akce vnitřních rozvodů a pokračuje se venkovním 
b) Družina ZŠ venkovní hřiště - vysoutěženo vyšší cena než odhad, opětovná soutěž. Realizace z dotace 
c) Školní sportovní hřiště - dotace na realizaci nebyla schválena s ohledem k počtu žádostí 

 
3. Výroční zpráva za rok 2019/2020 

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu 
 

4. 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 21. 9. 2020 
 

 
 zapsal:  Zdeněk Vocásek, v.r.  


