
Zápis ze schůze Školské rady Základní školy a mateřská školy Tomáše Ježka 

Ralsko – Kuřívody – příspěvková organizace 

Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ze dne 15. 9. 2021 
 

 

Přítomni: Mgr. Šárka Kalvová, Iveta Juhásová, Lucie Penzešová, Lenka Vrbová, Bc. Petra 

Volejníková, Viz Prezenční listina 

Omluveni: Šírková (Benešová) Eva 

Program:  

1. Zahájení 

2. ŠVP 

3. Výroční zpráva 

6. Různé 

7. Závěr  

 

Ad 1.  Zahájení 

Předsedkyně Mgr. Šárka Kalvová zahájila jednání ŠR v 15:30 hod. Seznámila přítomné s programem 

jednání a požádala o případné doplnění programu jednání. Program jednání nebyl o žádný bod 

doplněn. 

________________________________________________________________________________ 

Ad 2. ŠVP 

ŠR vzala na vědomí ŠVP pro základní vzdělávání Poznej sám sebe příspěvkové organizace ZŠ a MŠ 

T. Ježka Kuřívody a nemá žádné výhrady. 

__________________________________________________________________________________ 

Ad 3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

ŠR schvaluje výroční zprávu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ T. Ježka Kuřívody 2020/2021 

Pro: 5 Proti: 0 Zdrž. :0 

________________________________________________________________________________ 

Ad 4. Různé 

Mgr. Šárka Kalvová vznesla dotaz na paní Vrbovou zda se setkávají s velmi malou účastí na 

předškolním vzdělávání dětí, které je povinné. Stejně jako v jiných MŠ nemají mnoho možností jak 

přimět rodiče na pravidelné účasti těchto dětí v předškolním vzdělávání. 

Další dotaz byl směřován k Bc. Petře Volejníkové, zda se také zapojili v ZŠ k doučování 

žáků, které pomůže zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Jedná se o Národní 

plán doučování, který připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Plán 

podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci 



individuálního i skupinového doučování žáků. V první fázi bude přímé doučování žáků 

probíhat do 31. 12. 2021. Dle tohoto plánu se do doučování může zapojit jakýkoli 

pedagogický zaměstnanec školy a MŠMT vyhradilo na toto doučování pro školy finance. 

Paní Bc. Volejníková se vyjádřila, že i ZŠ Kuřívody se k tomuto plánu MŠMT připojila. 

 

Ad 5. Závěr 

Jednání školské rady bylo ukončeno v 16:00 hod. 

Zapsala: Mgr. Šárka Kalvová 

 

 


