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Ze závěrů z jednání (listopad 2019): 

ˑ výše členského příspěvku od školního roku 2020/2021 se stanovuje ve výši 350,- Kč  
 

Informace od ředitele školy        

ˑ počet tříd a žáků 2021/2022 – 25 (13+12)/600 
ˑ personální zajištění – 46 učitelů, 1 speciální pedagog, 5 vychovatelek ŠD, 15 asistentů 

pedagoga, 3 třídní asistentky, sháníme učitele hudební výchovy a německého jazyka 
ˑ změny po distanční výuce – web školy bez stránek tříd, informace přes Bakaláři, Teams (úkoly, 

studijní materiály)  
ˑ projekty: 

 Šablony III pro ZŠ – od 9/2021 do 6/2023 – 10x doučování, 1x klub logiky a her, 2x 
badatelský klub, 1x projektový den ve škole, 2x tandemová výuka, speciální pedagog 

 Ovoce a mléko do škol 

 Národní plán vzdělávání (30 skupin) – dorovnání „výpadku“ z doby distanční výuky 
(doučování, konzultace) 

 Národní plán obnovy (podpora robotiky) - změna RVP (informatika/robotika) 
ˑ proběhlo: 

 lyžařské kurzy 7. a 8. ročníku, zimní ŠvP tříd 1. st., připravují se jarní/letní akce 

 úspěšné soutěže – Fyzikální olympiáda, recitační soutěž, Prezentiáda (2. místo 
v ČR/SR)  

 projektové dny 1. st. (finanční gramotnost), pro 2. st. v květnu 
ˑ aktuálně 

 zápis do 1 ročníku (spádové děti a sourozenci přijaty) 

 plus třída 6. ročníku od září 2022 

 žáci z Ukrajiny ve škole – zatím nelze přijmout, od září? 

 příprava studie přístavby školy – chybí prostory pro dělení tříd 

 volnočasová školní kolekce oblečení: https://www.kraloveskoly.cz/zsjungsady/ 
ˑ . 
ˑ přílohy: 

 rozbor hospodaření  

 požadavky na Spolek přátel  

 studie přístavby 
ˑ . 
ˑ Děkujeme zákonným zástupcům za spolupráci!!! 

 
Závěry ze schůzky zástupců tříd dne 21. 4. 2022 

ˑ byl schválen požadavek školy na pořízení pomůcek pro výuku TV viz příloha 
ˑ potvrzen příspěvek ve výši 350,- Kč, rodina s více dětmi hradí 1x, uhradit do 31. 5. 2022 

ˑ pokyny k platbě (lze uhradit v hotovosti v sekretariátu): 

ˑ Číslo účtu: 19-204360227/0100 
ˑ Var. symbol: stejný jako na třídní fond (příklad 1.A 11DDMMRR – datum 

narození dítěte) 
ˑ Do poznámky uvést: jméno dítěte, Sdružení rodičů 
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