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Zápis z jednání Školské rady 

ŠR_2020_10 

 
Dne 6. října 2020 

 

 

Přítomni: 

Ing. Jana Buzková 
Mgr. Radana Štefková 
Blanka Tomanová, DiS. 

 

 

 

Omluveni: 

Ing. Radomír Zimek 
MUDr. Robert Teleky 
Ing. Tomáš Pifka 

 

Hosté: 

Mgr. Martin Metelka 
 

 
PROGRAM:  

1. Zahájení 

2. Projednání, resp. schválení výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020 

3. Výsledky vzdělávání 2020 

4. Informace o činnosti školy 
a. Přechod na distanční výuku v březnu 2020 
b. Změna v systému závěrečného hodnocení studentů 
c. Vyhodnocení projektů Erasmus+, UHO 
d. Výstupy evaluace 
e. Personální změny 

5. Protiepidemická opatření v organizaci výuky, ve škole  a v ŠJ od září 2020 

6. Příprava rozpočtu na rok 2021 

7. Různé 
 

 

Zápis 

 
1. Zahájení 

Zahájení provedla předsedkyně školské rady, omluvila nepřítomnost chybějících členů a předala slovo řediteli 

školy. 

 

2. Projednání výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020 
Školská rada schvaluje Výroční zprávu školy za rok 2019/20 v předloženém znění. 

Pro: 6 hlasů, R. Zimek, R. Teleky a T. Pifka per rollam (e-mailem) 

 

3. Výsledky vzdělávání 2020 
Ředitel školy seznámil členy školské rady s výsledky vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a s odlišnostmi 
v průběhu klasifikace a uzavírání známek za 2. pololetí šk. roku včetně způsobu přípravy a zpracování 
komplexního slovního hodnocení studentů v závěru školního roku (bod 4, odst. b programu). 
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4. Informace o činnosti školy 

a. Přechod na distanční výuku v březnu 2020 
Ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR se způsobem a pravidly distanční výuky v období od 
11. 3. do 30. 6. 2020. 
b. Změna v systému závěrečného hodnocení studentů 
Ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR s metodickým pokynem pro uzavření klasifikace 
a tvorbu slovního hodnocení studentů na konci 2. pololeté šk. roku. 
c. Vyhodnocení projektů Erasmus+, UHO 
Ředitel školy informoval přítomné členy ŠR o důsledcích epidemiologické situace na průběh a 
plánované ukončení realizovaných projektů. Z hlediska rozhodování o zapojení školy do dalších 
projektů zmínil především neúměrnou a stále se zvyšující administrativní zátěž spojenou 
s jejich realizací. 
d. Personální změny 

Ředitel školy informoval přítomné členy ŠR o aktuálním složení pedagogického sboru a proběhlých 
změnách v rozsahu odpovídajícím komunikaci s rodiči žáků a studentů školy v úvodu školního roku 
2020/2021 (informační dopis ředitele) 
 

5. Protiepidemická opatření v organizaci výuky, ve škole  a v ŠJ od září 2020 

Ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR s aktuálně platnými protiepidemickými opatřeními 
v provozu školy a s jejich postupným vývojem a změnami od 1. 9. 2020. 
 

6. Příprava rozpočtu na rok 2021 
Školská rada bere na vědomí předložený dokument. 

 
7. Různé 

Předsedkyně ŠR upozornila přítomné na blížící se konec funkčního období stávajících členů školské rady. 
Ředitel školy přijal pověření navrhnout další postup v této otázce a přiložit jej k zápisu z jednání. 
 
Informace ŘŠ k volbám do ŠR: 
1. V příloze k tomuto zápisu naleznete návrh dokumentu vyhlášení voleb včetně složení volební komise, 
termínů a způsobu hlasování a vyhlášení výsledků – týká se zástupců rodičů a pedagogů. 
2. Zástupce zřizovatele oznámí kraj, ze strany školy v tomto není nutno činit jakékoliv kroky. 
 

 

 

Předpokládaný termín dalšího zasedání školské rady: není stanoveno 

 

 

 

 

 

Ing. Jana Buzková     Mgr. Radana Štefková 

předsedkyně školské rady    místopředsedkyně školské rady 

 


