
28. zasedání Školské rady 
10.11.2020 

 
Zasedání Školské rady bylo online 
 
Přítomni: Jan Trča, Veronika Kotrbová, Marie Vávrová, Martina Švejdová, Jana Křiváčková 
Hosté:      Karel Derfl 
Omluveni: Bohuslava Šetková 
 
Program 
 

1. Přivítání, program 
2. Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 
3. Informace ředitele školy 
4. Diskuse, závěr 

 
ad 1)  Úvodní slovo a přivítání: 
 

Předsedkyně ŠR přivítala všechny přítomné členy a seznámila je s programem 
zasedání ŠR.  
Informovala o rozhodnutí MŠMT posunout volby do ŠR o 3 měsíce po ukončení 
nouzového stavu. 
Dále požádala přítomné o schválení dodatečného návrhu do stanov tak, aby se ŠR v 
případě nutnosti mohla konat i v online podobě. 

 
ad 2)   Projednání a schválení Výroční zprávy za školní rok 2019/2020 
 

Každý člen se předem seznámil s obsahem zprávy, nikdo nevznesl žádné připomínky. 
Poté byla zpráva schválena. 

 
ad 3)   Informace ředitele školy: 
 
 Ředitel zhodnotil uplynulé období, seznámil členy ŠR s průběhem distanční 

výuky  v nouzovém stavu, se situací online, bylo zajištěno potřebné technické vybavení 
žáků, bylo zapůjčeno cca 50 kusů technického vybavení mezi děti, na meetech je 
připojených téměř 100% žáků, je snaha, aby děti neztratily kontakt, na každém meetu je 
s učitelem asistent, kde je potřeba, je více individuální podpory, děti jsou děleny do skupin 
tak, aby výuka probíhala efektivněji; 

 pedagogové se intenzivně školí, získávají nové zkušenosti a sdílejí je i mezi sebou; 
 probíhají pravidelné konzultace a třídní schůzky budou v on-line podobě; 
 všichni mimo provozních zaměstnanců mají nařízený home office; 
 MŠ – v provozu obě oddělení; 
 vyjádřil zájem o pohled členů rady na danou situaci; 
 informace k Výroční zprávě. 
 
Dále konstatoval, že ŠR funguje a plní cíle - její práce má smysl. Poděkoval členům ŠR za 
jejich čas strávený touto prací. 
 
 Dále  informoval: 
 



 o financování a hospodaření školy, 
 o personálním zabezpečení školy a školky – představil i nové zaměstnance,  
 o přestavbě podkroví ve škole,  
 o nových rozvodech ve škole – internet, 
 o párové výuce (dva učitelé při hodině), 
 o změně ve ŠŘ – výuka se nemusí odehrávat jen ve škole 
 připomněl v příštím roce 60 leté výročí otevření školy 
 
Ředitel školy seznámil s budoucími plány ve škole a školce, byly získány dotace na venkovní 
učebnu, vestavba podkroví školy je plánována do konce školního roku, byl zadán projekt na 
nový koridor, v plánu - přestěhování a zřízení sborovny místo pracovny.  
Ředitel byl jako odborník z praxe přizván k jednání Školského výboru Parlamentu ČR. 
Ad 4)  Závěr 
 
 Diskuse se týkala změn a výuky online ve škole.                 Zapsala: Marie Vávrová 
Zasedání skončilo v 20,30 hodin.                Ověřila: Jana Křiváčková 


