
Zápis z 1. on-line zasedání školské rady při ZŠ Mazurská dne 14. 9. 2020 
 
Přítomni:  
 
Předsedkyně ŠR: Mgr. Kateřina Halfarová 
Místopředsedkyně ŠR: PaedDr. Zuzana Láníková 
Zapisovatelka: Markéta Moučková  
Ředitelka ZŠ: Mgr. Milada Bulirschová  
 
Program zasedání:  
 

1. Informace vedení školy 
2. Cena Eduarda Štorcha 
3. Nové webové stránky 
4. Výroční zpráva 

 

 
1. Informace vedení školy 
 

 Informace k zahájení školního roku 2020 – 2021. 
 Zahájení proběhlo v souladu s epidemiologickými opatřeními ke covid 19. 
 Žáci prvňáčci měli posunutý nástup, aby se ve škole nekumulovali se žáky 2. - 9. tříd. Zahájení 

bylo v atriu, takže ani nebyl problém s počtem lidí. Do tříd potom mohli rodiče později. Vše 
proběhlo bez jakýchkoliv problémů. 

 Pro letošek máme stejně žáků jako loni (514), prvňáčků je ale méně. Máme 3 první třídy po 18 
žácích.  

 Ve škole působí nová paní psycholožka, PhDr. Mgr. Olga Konůpková. Paní psycholožka 
Trčková přešla během jarního uzavření školy do Nemocnice Bohnice jako psycholog. 

 Akce školy pro školní rok 2020 - 2021 v souvislosti s covid – 19 ve většině případů rušíme - 
lyžařský kurz, Španělsko, adaptační kurz proběhne ve škole, jarní školy v přírodě, sportovní 
akce přesouváme na jaro (Mazurská olympiáda, soutěže v ŠD ap.).  

 Z akcí zůstává zachováno např. vycházky do Botanické zahrady, do ZOO, Ornita ve škole. 
Zůstává zachováno plavání a dopravní výchova. Obojí je součástí vzdělávacího programu. 

 Ve škole proběhly a ještě proběhnou nějaké úpravy - např. rekonstrukce povrchu u venkovních 
pingpongových stolů, přes prázdniny proběhly drobné opravy a malování. 

 Dodán nový nábytek do 2 oddělení školní družiny a 2 tříd.  
  

 
2. Cena Eduarda Štorcha 
 

 Cena Eduarda Štorcha byla přesunuta na září 2020. 
 Za naši školu byla zaměstnanci školy nominována paní učitelka Kateřina Ambrožová.  
 Školskou radou nominace schválena. 
 Návrh a zdůvodnění nominace bude školskou radou prostřednictvím ZŠ zaslán panu 

vedoucímu OŠ Mgr. Svobodovi a panu místostarostovi Tatranskému do 25. 9. 2020. 
 Veškeré tyto změny byly projednány se všemi zástupci školské rady, všechny úpravy byly 

jednomyslně schváleny a oba programy byly podepsány. Platnost a účinnost ŠVP ŠD i ŠVP ZŠ 
je od 1. 9. 2019. Zároveň byla zrušena platnost a účinnost stávajícího ŠVP ŠD a ŠVP ZŠ ke dni 
31. 8. 2019. 

 
3. Nové webové stránky 
 

 Od 15. 9. 2020 by měl být přístupný nový web školy. Adresa je shodná se 
starým www.mazurska.cz 

 
4. Výroční zpráva 

 
 ŘŠ zpracovává výroční zprávu. Tu během října pošle ŠR ke kontrole.  

 
 

Zapsala: Markéta Moučková 
 

http://www.mazurska.cz/

