
Zápis z jednání ze Školské rady konané dne 26.4.2021 
 
Přítomny: 
Jana Bartošková 
Mgr. Kateřina Hlavínová 
Mgr. Jitka Predigerová 
Paní Plecitá – starostka 
Paní Miloslava Šmídová  
 
Host: 
Mgr. Ivana Ullmannová – ředitelka školy 
 
Omluvena: paní Fišmistrová 
 
Program: 

1. Kontrola bodů z jednání ŠR ze dne 20.11.2019 
2. Jiné 

 
 
Bod č.3  z 18. 2. 2016 
Výstavba nové budovy ZŠ 
Z důvodu pandemie se finále celé výstavby prodloužilo. Dle předběžných informací by měla 
být výstavba hotova 9.7.2021. 
Budova je skoro hotova, proběhlo výběrové řízení na výběr nábytku.  
Momentálně probíhá výběrové řízení na počítače a jejich záruky. 
Budova bude mít: 
Otevíratelná okna, bude také rekuperace 
Odborné učebny: 
PC, ANJ/Přírodní vědy 
6 tříd po max 30 žácích 
bude se jednat převážně o třídy 1.stupně 
 
Paní ředitelka zmínila, že další třída ZŠ v budově „Kostka“ nebude zatím od září potřeba – za 
předpokladu, že bude nová budova ZŠ v termínu zkolaudována a předána do užívání. 
 
Nové: 

1)  
Paní ředitelka informovala o počtu dětí v ZŠ. 
Od září bude ve škole 900 žáků.  
Z toho vyplývá, že 2 učebny pro výuku PC jsou nedostačující. I vzhledem k tomu, že se od 
nového školního roku dle ŠVP budou navyšovat počty hodin na informatiku. 
Bude také potřeba dalších učeben, protože ještě příští rok přibude další třída. 
 
 
 
 
 



2) 
Informace ohledně výsledku zápisu do 1. tříd ZŠ: 
145 dětí dorazilo k zápisu 
škola jich přijme cca 100 (Odolena Voda, odkladové děti, spádové oblasti-Veliká Ves, 
Panenské Břežany) 
Cca 20 dětí škola nebude moci přijmout. Ale ze zákona rodiče mohou využít Odvolání. 
ZŠ si vytvořila rezervu a navýšila kapacitu o 50 dětí. Krajský úřad má info, že se navyšovala 
kapacita. Z toho vyplývá, že by mohlo být až 5 tříd prvňáčků – o jednu třídu navíc tedy než je 
tomu teď, pokud by všichni, kdo nebyli přijatí podali odvolání. 
 
3) 
Koncepce rozvoje školství, výchovy a vzdělávání v Odoleně Vodě 
Prostory pro kulturní vyžití pro nacvičená dětská představení prozatím zůstanou v právě 
rekonstruovaných prostorách „Klubu“. 
Plánuje se výstavba Kulturního Domu – vedle prodejny ENAPO. Stavba je již v plánu od roku 
2016. 
Ve strategickém plánu města OV rozvoje obce se objevují body z Koncepce Rozvoje. 
 
4) 
Vznik a projekt „Svazkové školy Pode Vsí“ 
Jedná se o společnou školu – majitelé 6 obcí (Odolena Voda, Úžice, Veliká Ves, Panenské 
Břežany, Kozomín, Postřižín). Odolena Voda disponuje volným pozemkem na území OV.  
V současné době probíhá zápis Svazku – Studie – Projektový plán školy. 
Součástí školy by bylo hřiště, tělocvična, kuchyně. 
Ke Svazkové škole se váže možnost čerpání dotací – až 85%. Náklady na celou výstavbu cca 
250 milionů. 
Pokud vše půjde dobře, výhled postavení školy je do 5 let. 
 
Technické záležitosti 
5) 
Paní starostka informovala o výstavbě „točny“ u školy. Termín výstavby je stanoven na jaro – 
léto 2022. Točna má sloužit k bezpečnému vožení dětí do školy, jejich výstup z aut a k 
celkovému zlepšení dopravního ruchu v okolí školy. 
 
6) 
V plánu je oprava sousoší v areálu ZŠ. Opravu zařizuje pan Mašek. 
Termín opravy – v jednání. 
 
7) 
V budově kostky, kde jsou školní třídy je nutné zařídit instalaci fólií na okna proti teplu. 
 
 
 
 
 
 
 



Obecně: 
Shrnutí online výuky očima učitelského sboru 
Online výuka měla velký dopad v pozitivním slova smyslu na vývoj počítačové techniky, 
učitelé se museli naučit pracovat s programy, které nikdy předtím nepoužívali, protože je 
nepotřebovali. Zdokonalili se tak v technických znalostech. 
Každý učitel měl svůj notebook, přístup na školní servery byl umožněn přes VPN. 
Začali se využívat interaktivní učebnice – Zeměpis, ANJ, Přírodopis,... 
 
Paní starostka poděkovala a vyzdvihla práci učitelů v této těžké době. 
Učitelský sbor vyzdvihl práci IT – jmenovitě pana Nováka, Martina Holého, Lukáše Holého a 
dalších. 
 
Já osobně bych chtěla poděkovat za profesionální přístup učitelů při každodenní online výuce, 
jejich neutuchající entusiasmus, trpělivost, kreativitu. 
 
Přeji všem, aby tato zvláštní doba byla již za námi a děti mohly opět od nového školního roku 
nastoupit do školy a chodit do ní každý den, tak jak byly zvyklé před pandemií, bez jakýchkoliv 
omezení. 
 
 
Zapsala: 
Jana Bartošková 


