
Zápis 

z 36. schůze Školské rady ZŠ a MŠ Rájec, konané dne 9. června 2021. 

 

Účast: E. Ospálková - zástupce ZŠ a MŠ Rájec 

  J. Domluvilová - zástupce rodičů 

  Ing. M. Papoušek – zástupce Zastupitelstva obce Rájec 

 

Přítomni: Mgr. J. Grünwaldová – ředitelka MŠ a ZŠ Rájec 

      

 

Program: 1. Úkoly z minulého zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Rájec (dále jen 

      ŠR).    

  2. Vzdělávání a hodnocení průběhu školního roku 2020/2021.  

3. Příprava na školní rok 2021/2022 – personální změny, projekty,  

    plavání. 

  4. Testování SCIO a Olympijský víceboj. 

5. Údržba školní zahrady. 

   

1. Oprava odhaleného betonu na dětském hřišti u MŠ. – Nebylo vyřešeno. 

V revizní zprávě TV nářadí z října 2020 doporučeno řešení: zasypání betonu 

hlínou. –  Úkol trvá. 

 

Rozšíření služby jídelny pro veřejnost. – Ředitelka ZŠ a MŠ Rájec projednala 

tuto možnost s vedoucí kuchyně. Zájem občanů je malý a cena za obědy by byla 

vyšší než dodávané obědy občanům od jiných poskytovatelů těchto služeb. 

Někteří poskytovatelé dokonce dovážejí obědy občanům až domů, což školní 

jídelna by tuto službu nemohla nabízet. – Vyřešeno 

 

Opatřit průduchy stájí hospodářských zvířat sítěmi na sousedním pozemku 

na zahradě za školou a pokusit se tak eliminovat obtížný hmyz. Tento problém 

nebyl zatím nijak řešen. – Úkol trvá 

 

2. Vzdělávání a hodnocení průběhu školního roku 2020/2021. – Na podzim 2020 

a na jaře 2021 probíhala po několik týdnů distanční výuka. Vyučovaly se pomocí 

aplikace Skype předměty: český jazyk, matematika, prvouka v 1. – 3. ročníku a 

anglický jazyk ve 3. ročníku. Každý žák komunikoval s vyučující jednotlivě po dobu 

30 minut několikrát v týdnu (dle daného rozvrhu). Na jaře docházeli tři žáci na 

konzultace. V říjnu byla ředitelka školy nemocná, tak výuka v jejich předmětech 

byla přerušena. Někteří rodiče pokračovali s dětmi v učivu a někteří čekali na 

výuku. Tím došlo u žáků k rozdílu ve vědomostech a procvičení učiva. Sjednotit to 

bylo velice náročné. Jaro už bylo bez problémů. Vzhledem k malému počtu žáků 



byl výhodou individuální přístup ke každému žáku. Žákům byly zasílány na e-maily 

rodičů úkoly. Vypracované úkoly žáky byly zasílány ke kontrole zpět nebo byly 

kontrolovány ve výuce přes Skype. Zasílaly se i náměty do výtvarné a pracovní 

činnosti a různé hry. 

Mateřská školka se uzavřela jen na jaře a postupně se otevírala pro všechny 

děti - dle vládních nařízení. Paní učitelky nejen předškolákům zasílaly různé 

náměty a aktivity.  

Ředitelka školy Mgr. Jana Grünwaldová informovala, že 21. června proběhne 

kontrola PO. Řeší se revize kotlů.  

Vysvědčení žákům ZŠ Rájec bude rozdáno v pátek 25. června. Provoz školy 

v tento den bude do 15:00 hodin. Ve dnech 28. - 30. června je vyhlášené ředitelské 

volno, z důvodu příprav na malování všech prostor školy na začátku prázdnin. 

O prázdninách bude zakoupen nový nábytek do druhé třídy základní školy.  

V letošním školním roce byl odškodněn jeden úraz, který se stav v zimě 

v mateřské školce. 

 

3. Příprava na školní rok 2021/2022 – zápisy, personální změny, projekty, 

plavání. – V dubnu proběhl zápis žáků do prvního ročníku ZŠ Rájec pro školní rok 

2021/2022, zapsaní jsou 3 žáci, celkem bude 14 žáků v ZŠ. Ve škole se budou 

vyučovat čtyři ročníky ve dvou třídách. Ředitelka ZŠ a MŠ požádala Zastupitelstvo 

obce Rájec o povolení výjimky z počtu žáků. Po mateřské dovolené nastoupí zpět 

do školy jako učitelka Mgr. Magdalena Johnová (roz. Breknarová). 

Do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 bylo k předškolnímu vzdělávání 

zapsáno 5 dětí, celkem bude 23 dětí v MŠ. Personální obsazení MŠ zůstává beze 

změn.  

Pro nadcházející školní rok zažádala ředitelka školy Mgr. Jana Grünwaldová 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy Šablony III 

financované z EU o školní asistentky pro základní a mateřskou školu. Zatím není 

schváleno.  

Ve školním roce 2021/22 je v plánu na plavecký výcvik jezdit na bazén do 

Šumperka. Vždy jezdíme se školami z okolí (Bohuslavice a Lukavice), dělíme se 

o náklady. Plavecký bazén v Zábřehu nemá zatím zajištěné personální obsazení 

učitelů. Hradit si dopravu autobusu jen pro žáky naší školy je nákladné.  

 

4. Testování SCIO a Olympijský víceboj. – V květnu proběhlo testování SCIO žáků 

třetích ročníků. Výsledky budou koncem června. 

Plnění úkolů žáků v rámci Olympijského víceboje bylo celostátně z důvodu 

koronavirových opatření přerušeno a odloženo na školní rok 2021/2022. 

 

5. Údržba školní zahrady. – Po prohlídce zahrady zástupců školské rady a ředitelky 

ZŠ a MŠ Rájec byly navrhnuty připomínky pro zlepšení prostředí a bezpečnosti 

pobytu žáků na školní zahradě: sečení trávy i obsékání křovinořezem, oprava plotu, 

možnost odstranění ocelových kruhů na betonech u zahrádky, zabezpečení dřeva 



v prostoru dřevníku sítěmi, možnost převozu uskladněných hranolů a desek mimo 

prostory školní zahrady. Informovat o těchto návrzích ostatní zastupitele obce bude 

Ing. Marek Papoušek. 

 

Úkoly do příštího zasedání Školské rady 

- Oprava odhaleného betonu na dětském hřišti u MŠ.  

- Opatřit průduchy stájí hospodářských zvířat sítěmi na sousedním pozemku na 

zahradě za školou a pokusit se tak eliminovat obtížný hmyz. 

- Údržba školní zahrady. 

 

Zapsala: Eva Ospálková 

 

Zástupce ZŠ a MŠ Rájec, předseda ŠR Eva Ospálková .............................................. 

 

Zástup. zastup. obce, člen ŠR Ing. Marek Papoušek…………………………………….. 

 

Zástupce rodičů, člen ŠR Jana Domluvilová………………………………………………. 

 

 

 


