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ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 

Datum:    31. 8. 2020 

 

Přítomni členové školské rady:   

Mgr. Petr Blažek, zástupce zákonných zástupců  

Mgr. Petra Koneszová, zástupce pedagogických pracovníků 

Kamila Suchánková, zástupce pedagogických pracovníků 

Ing. Eva Šillerová, zástupce zřizovatele 

Mgr. Vendula Švarcová, zástupce zákonných zástupců 

Nepřítomni členové školské rady:  

Ing. Jakub Dobosz, zástupce zřizovatele - omluven 

 

Hosté: 

Mgr. Tomáš Ptáček, ředitel školy (ŘŠ) 

 

1. Zahájení  

V úvodu školské rady ředitel školy představil změny v personálním složení školské rady. 

(Zástupce pedagogických pracovníků, Mgr. Martina Gelnara, nahradila od 1. 8. 2020 paní 

Kamila Suchánková, od 1. 9. 2020 ukončí své působení ve ŠR pan Mgr. Petr Blažek, 

zákonného zástupce žáka by tak měl nahradit pan Marek Kašík). 

 

2. Informace ředitele školy o činnosti školy. 

Ředitel školy: 

- seznámil členy ŠR s Pokyny ředitele školy v souvislosti s opatřeními proti šíření nemoci  

  COVID-19; 

- představil dodatky Školního řádu vztahující se k ochraně zdraví žáků, zaměstnanců  

  a návštěvníků školy s ohledem na protiepidemická opatření, s pravidly povinné distanční     

  výuky a s kritérii pro udělování výchovných opatření; 

- upozornil na konání nových voleb do školské rady, které proběhnou v listopadu 2020; 

- seznámil členy ŠR se změnami v pedagogickém sboru pro školní rok 2020/2021. 
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Členové školské rady: 

- diskutovali o průběhu distanční výuky probíhající na jaře 2020; dotazovali se na 

materiálové zabezpečení výuky pro žáky a učitele během distanční výuky; 

- navrhli úpravu Jednacího řádu ŠR v případě mimořádných opatření s dodatkem 

umožňujícím členů ŠR hlasovat o důležitých otázkách prostřednictví e-mailu, stejně jako 

schvalovat důležitá opatření prostřednictvím e-mailu. 

 

5. Termín dalšího jednání 

Termín dalšího jednání svolá dle Jednacího řádu ŠR předsedkyně ŠR na konec září či 

začátkem října 2020.  

 

6. Usnesení a úkoly  

1. Školská rada: 

-  všemi hlasy schválila dodatky Školního řádu, 

-  všemi hlasy schválila vložení úprav Jednacího řádu ŠR v případě mimořádných 

   událostí. 

 

2. Ředitel školy:  

- zveřejní dodatky Školního řádu na stránkách školy; 

-  vloží do Jednacího řádu ŠR dodatek umožňující členům ŠR hlasovat o důležitých otázkách 

prostřednictví e-mailu, stejně jako schvalovat důležitá opatření prostřednictvím e-mailu 

během mimořádných událostí; 

- rozešle e-mailem členům školské rady v měsíci září Výroční zprávu o činnosti školy za rok 

2019/2020 ke kontrole; 

- na následující školské radě představí průběh voleb do školské rady konaných v listopadu 

2020. 

 

Schváleno ( PRO 5;  PROTI 0, 1 nepřítomen) 

 

Datum: 3. 9. 2020 

Zapsala: Mgr. Petra Koneszová 

Ověřil/a: členové ŠR (zasláno emailem) 


