
Zápis z jednání školské rady ze dne 22. října 2020 

 

Přítomni:  pí Edita Karlíková, Mgr. Aleš Kouřil, Mgr. Věra Vystrčilová, Mgr. Pavla 
Odložilová, pí Lotka Ševelová, RNDr. Martina Zakopalová 

Hosté:  Mgr. Robert Podlas 

Forma: videokonference přes MS Teams 

1. Úvod 

Přivítání členů Školské rady předsedkyní a panem ředitelem.  

2. Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 
Dle školského zákona č. 561/2004 Sb,§ 168 1b) školská rada schvaluje výroční zprávu o činnosti školy. 
Zprávu dostali členové školské rady v elektronické podobě k prostudování. K jejímu obsahu neměli 
výhrady a zpráva tak byla jednomyslně schválena. Pan ředitel okomentoval projekt kontejnerových 
tříd na nádvoří školy, které budou v budoucnu sloužit jako prostor pro oddělení školní družiny.   
 
3. Schválení dílčích změn Školního vzdělávacího programu 
 
Školská rada schválila dílčí změny v ŠVP, a to aktualizace počtu pedagogických pracovníků v kapitole 
Charakteristika školy, sloučení učiva předmětu Hravá matematika a Matematika ve 3. ročníku (nyní již 
vše jako Matematika), úpravy v řazení učiva v předmětech Matematika a Chemie (přesuny některých 
témat do jiných ročníků). V této souvislosti byl zodpovězen dotaz na tvorbu názvů předmětů typu 
Hravá matematika, Poznáváme svět, Poznáváme přírodu.  
 
4. Schválení nového Školního řádu včetně příloh 

Dle školského zákona č. 561/2004 Sb, § 168 c) školská rada schvaluje školní řád. Školní řád byl vydán 
zcela nový, jelikož postupnými úpravami přicházel o svoji přehlednost. Nejzásadnějšími změnami bylo 
vložení povinnosti žáků účastnit se distančního vzdělávání, aktualizace bodů o bezpečnosti a chování 
žáků včetně evidence úrazů, podezření na užití návykové látky, přesuny některých bodů minulého 
školního řádu do příloh nebo z příloh. Dotaz ze strany zástupců rodičů proběhl v souvislosti s bodem 
o sebehodnocení žáků. Po komentáři panem ředitelem byl Školní řád schválen. Byl zpřístupněn na 
webových stránkách školy, žáci s ním budou seznámeni na třídnických hodinách, zákonní zástupci na 
třídních schůzkách (vše formou videokonferencí).  

5. Různé, diskuze 

Diskuze o distančním vzdělávání proběhla nad formou, časovým rozvržením a zkušenostmi z jarního 
období po uzavření škol. Pozitivně byl hodnocen pevně stanovený rozpis videokonferenčních hodin 
přes jednotnou aplikaci MS Teams. 


