
VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY ZŠ A MŠ STRÁŽ NAD NISOU 

ZA ROK 2021/2022 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou (dále jen ŠR) je zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 

Sb. (dále jen školský zákon): 

 

ŠKOLSKÁ RADA PRACOVALA V NÁSLEDUJÍCÍM SLOŽENÍ: 

Bc. Dagmar Kobosilová – zástupce rodičů 

Mgr. Michaela Linková – zástupce pedagogů  

Jaroslav Vrabec – zástupce zřizovatele, tj. obce 

 

Kontakty na jednotlivé členy ŠR byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tam byly umísťovány i 

zápisy z jednotlivých setkání ŠR. 

 

V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 proběhla 2 osobní setkání (online 2x - bez nutnosti 

osobního setkání): 

6.9. 2021 – host Mgr. Jindřiška Trčálková 

29.8. 2022 – host Mgr. Jindřiška Trčálková  

 

V PRŮBĚHU TOHOTO ŠKOLNÍHO ROKU ŠKOLSKÁ RADA PROJEDNALA A SCHVÁLILA: 

 Školní řád ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou 

 Výroční zprávu školské rady za rok 2020/2021 

 Výroční zprávu školy za rok 2020/2021 

 Dodatek č.1 ke Školnímu řádu ze dne 7.9. 2021 

 

 

Školská rada byla Mgr. Jindřiškou Trčálkovou, ředitelkou školy, seznámena s následující 

zprávou o činnosti školy: 

 realizace oprav, úprav a nákupů - ŠD- lanová pyramida a lavice se stolem, v MŠ- nový 

nábytek a nové mobilní telefony a lanová pyramida, v ZŠ nákup robotických stavebnic, 

vybavení oken žaluziemi, nákup setu smíšené výuky, vybudování terminálu a zavedení 

nového stravovacího systému v ŠJ, informační tabule 

 akce školy – harmonizační programy, tradiční akce pro veřejnost jako strašidelný pochod, 

vánoční a velikonoční dílničky, zpívání v kostele, Předškolák, Ukliďme Česko, zapojení do 

Strážských slavností, tradiční školní akce – lyžařský výcvik, Den dětí, Den učitelů, Mikuláš, 

Karneval 



 soutěže vědomostní (Pythagoriáda, soutěž v anglickém jazyce), sportovní (branný závod, 

florbal …), recitační, výtvarné, preventivní programy rizikové chování, zdravé tělo…), třídní 

projekty 

 kulturní a vzdělávací programy (divadlo, Střevlík, KVK, dopravní hřiště, IQ Landia ZOO, 

výstava ovoce a zeleniny, Educa,) 

 Erasmus – Brusel, Mallorca, Erasmus days 

 Paměť národa – Příběhy našich sousedů 

 Pomoc žáků 9. třídy při záchraně lidského života. Coloseum 

 DVPP – vzdělávání zaměřeno na situaci spojené s válkou na Ukrajině, na rozšíření digitálních 

kompetencí, aktualizaci ŠVP, na práci třídního učitele a rozšíření pedagogických dovedností a 

odborných znalostí 

 dotační programy – Šablony II, Šablony III (iPady a ŠA), Plán národní obnovy – doučování, 

robotické pomůcky, primární prevence – KURZY A HARMONIZAČNÍ PROGRAMY 

 personální změny – noví zaměstnanci školní jídelny 

 Šetření TAČR – učitelský sbor vykazuje velmi příznivé hodnoty sociálního klimatu 

 status fakultní školy Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci 

 přijímací zkoušky – 12 žáků SŠ, 6 žáků SOU s mat., 2 žáci SOU bez maturity 

 dotazník školního klimatu pro žáky, učitele a rodiče 

PLÁN NA ROK 2022/2023 

 materiálně technické záměry – výměna šatních klecí na 2. stupni, výměna některých 

poničených školních lavic a stolů ve třídách a ve školní jídelně, výmalba tříd, oprava plotů MŠ, 

výměna radiátorů na 1. stupni 

 akce školy – tradiční akce, Stráž má talent, Burza knih, Pouštění draků, Erasmus – na podzim 

v naší škole, v březnu Rumunsko, v květnu Itálie, podáváme žádost o akreditaci, Projekt Stráž 

má talent, Burza knih.  

 zapojení do projektů Paměť národa, Projekt zdravé výživy – pod hlavičkou Státního 

zdravotního ústavu 

 nové ŠVP – upraveno dle nového RVP, změna obsahu předmětu Informatika, úpravy 

opakujících se témat. 

 dodatek ke školnímu řádu 

 koncepce rozvoje 

 

Informace o počtu předškoláků v MŠ 37 – nutnost rozšířit prostory 

 

 ŠR nebyla za celý rok 2021/2022 doručena žádná oficiální stížnost. 

 

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY PŘEDKLÁDALI INFORMACE I POŽADAVKY DLE POTŘEBY. VŠECHNY 

POŽADAVKY BYLY PŘEDÁNY KOMPETENTNÍM OSOBÁM. 

 

SPOLUPRÁCE S VEDENÍM ŠKOLY I ZŘIZOVATEL JE VELMI DOBRÁ. 

 



Ze všech setkání byl vždy vyhotoven zápis, poté schválen a založen do archivu školy.       

 

 

                                                                                                                Vypracovala: Bc. Dagmar Kobosilová 

                                                                                                                                         předseda ŠR 

 

 

Ve Stráži nad Nisou, dne 27.9. 2022 


