
Ustavující schůze ŠR Naší základní školy 
Dne: 11. června 2020 
Přítomni: Za zřizovatele Kateřina Jonášová, za rodiče Kateřina Weissbrotová, za pedagogy 
Jan Škeřík 
 

1. Volba předsedy: jednomyslně zvolena Kateřina Weissbrotová 
2. V současné době probíhá dělení NŠ a ZŠR, existuje vzájemná dohoda, od září ZŠR 

v prostorách mimo Liteň, definitivní oddělení se očekává asi za dva roky, stávající 
situace by ale neměla mít vliv na fungování NŠ, neměla by dopadat na rodiče ani 
pedagogický sbor. ŠR bere na vědomí. 

3. Probíhá revize ŠVP. Pedagogický sbor průběžně vyhodnocuje připomínky bývalých i 
současných žáků a jejich rodičů a zohledňuje i zkušenosti bývalých žáků na 
středních školách. Největší změnou v novém ŠVP bude administrativní rozdělení 
předmětu Projekt (který byl beztak vždy dlouhodobě vyučován odděleně). Nejde 
ovšem o rezignaci na propojenost, naopak - vzhledem ke snížení počtu vyučujících a 
minimalizaci externistů se otevírá prostor pro pozvolnou, ale promyšlenou integraci 
jednotlivých předmětů. Hotový ŠVP bude předložen ŠR k připomínkám. ŠR bere na 
vědomí. 

4. Naše škola má nadále zájem o rodičovskou aktivitu, počítá se s letní brigádou 
(sociálně-budovatelskou akcí) jako restartem vztahu mezi pedagogickým sborem a 
rodičovskou komunitou. Rodiče nabízejí a škola poptává možnost nákupu/výroby 
pomůcek, knih (zveřejníme wishlist). Do budoucna má jít o vzájemný vztah. 

5. V souvislosti se stavbou a koronakrizí škola obdržela od městyse Liteň slevu z 
nájemného. Ta se stává základem nově zřízeného sociálního fondu, který bude do 
budoucna sloužit k pomoci rodičům žáku NŠ, kteří se ocitli v náhlé finanční nouzi. Do 
budoucna by mohl být (spolu)financován solidárně rodiči. V pilotním řízení bude 
rodičům nabídnuta sleva za období dubna a května a to do výše až 50 %. Nárok na 
slevu bude posuzován podle zvýšené zátěže na rodinu v období epidemie. Ta bude 
určena na základě následujících faktorů, doložených čestným prohlášením: a) počet 
dětí v povinné školní docházce, b) procentuální výpadek rodinných příjmů, c) 
hospitalizace rodiče, d) hospitalizace jiného blízkého příbuzného. 

6. Je třeba rodičům vysvětlit princip financování NŠ - školné není bonus, ale jediný 
příjem zřizovatele. I do budoucna chceme zachovat nízkoprahovost NŠ držením 
školného na nízké částce. Vysvětlení se ujme KJ. 

7. KJ nabízí škole středověký stan, zjistíme zda má škola zájem. Momentálně jej není 
kam postavit a na zimu by se musel složit. Zájem zjistí JŠ. 

 
 

Zapsal: JŠ 


