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Zápis z jednání školské rady Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - p.o. 

 
čtvrtek 23. září 2021 od 16:00h. v ředitelně školy 

 

Účast:   Mgr. Jiří Cabrnoch,  

 Mgr. Tereza Podnecká 

  Zdeněk Vocásek 

 Lucia Kvasničková 

 Jana Mazánková 

Ing. Tomáš Mach, PhD.  

Mgr. Zdena Červová 
 

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

a) Popis výuky v rámci covidového školního roku - zapojení školy a přechod na distanční výuku, po návratu 
žáků do školy nutná pedagogická intervence u žáků 

b) Přehled dětí dle úspěšnosti na víceleté gymnázium - 8, maturitní obory  

c) V dubnu 2021proběhl zápis do 1. tříd. Zapsáno bylo 86 dětí, 23 mělo odklad školní docházky, v září 2021 
nastoupilo 63 dětí. 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školu 150 dětí s trvalým pobytem mimo Nymburk.  

Provozní zaměstnanci 36 

Pedagogičtí zaměstnanci 95 

d) Počet tříd prvního stupně - 16 s počtem žáků 329 

Počet tříd druhého stupně - 13 s počtem žáků 313 

Oddělení MŠ - 15 s počte žáků 363 

e) Nové vybavení tříd lavice, dataprojektory 

f) Komplexní školní inspekce proběhla v minulém školním roce v září a říjnu 

Nebyly zjištěny závažné nedostatky 

g) V posledních dvou - třech letech přichází do pracovního poměru plně kvalifikovaní učitelé 

h) Schválení aktualizace Školního vzdělávacího programu 

i) Investice žádost 2022 na zřizovatele Město Nymburk 

- Nákladní výtah do Mateřské školy Adélka 
- Chodníky Pejsek a Kočička 
- Kuchyně rekonstrukce 
- Rekonstrukce rozvodů odpadu  
- Vybudování nové učebny chemie a přírodních věd (dotační program) 
-    Započetí rekonstrukce el. přívodů a rozvodu s ohledem k původní elektroinstalaci a navýšení spotřeb 

vlivem nárůstu el. spotřebičů v rámci výuky 
 
2. Výroční zpráva za rok 2020/2021 

Školská rada projednala a schválila výroční zprávu 
 

3. Zástupci zřizovatele Ing. Tomáš Mach, starosta a Zdeněk Vocásek, radní 
Diskuze nad nutností rozšíření kapacity MŠ a ZŠ vzhledem k rozvoji města - nastínění variant 
 

4. Diskuze členů školské rady k jednotlivým bodům 
 
Jednání ukončeno v 17:15 hod.  
 
Termín příštího jednání školské rady nebyl stanoven a dle potřeby bude upřesněn 
 
Nymburk, dne 23. 9. 2021 
 

 zapsal:  Zdeněk Vocásek, v.r.  


