
Zasedání školské rady 31. srpna 2020 
 

 

Přítomni: 

Ing. J. Macháček – za zřizovatele 

J. Poslušný – za zřizovatele 

Mgr. V. Stoklasová – za pedagogy 

Mgr. D. Smělá – za pedagogy 

J. Drahošová – za rodiče 

Mgr. P. Herynková – za rodiče 

Omluveni:  

 

 

Zúčastnili se: 

Mgr. Bc. J. Roušar – ředitel školy 
Mgr. Z. Nováková – zástupkyně pro 1. stupeň 
 

 

Program: 
1. Pan ředitel seznámil členy školské rady s výsledkem volby do školské rady – za pedagogy 

byly zvoleny paní učitelky D. Smělá a V. Stoklasová. Za zřizovatele zůstávají členy rady 

p. Poslušný a Ing. Jan Macháček. Volba zástupců rodičů proběhne během září na třídních 

schůzkách jednotlivých tříd. 

2. Pan ředitel seznámil členy rady školy s organizací školního roku 2020/2021, s informační 

brožurou pro rodiče, s novými zaměstnanci a se změnami v organizační struktuře školy. Též 

vysvětlil organizaci dělení tříd na skupiny a tandemové výuky v některých hodinách. 

3. Členové školské rady se seznámili se změnami ve školním řádu. Rada schválila školní řád 

v novém znění. 

4. Pan ředitel informoval o změnách v ŠVP – jedná se o drobné změny v učivu ČJ a dělení na 

skupiny. Dále o tom, že v letošním školním roce začne škola pracovat na revizi svého ŠVP. 

Školská rada schválila „Dodatek č. 3 k upravenému ŠVP ZV Škola mnoha možností – škola 

mnoha nadání“. 

5. Proběhla diskuse na téma distanční výuky a přijímacích zkoušek na střední školy. 

6. Pan starosta navrhl schůzku vedení školy se zastupiteli města – zhodnocení vize, plány na 

změny ve škole (přístavba, změny ve stávajících budovách školy). 

7. Pan ředitel požádal zástupce zřizovatele o předávání informace, pokud se rodiče obrací 

s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se školy přímo na zřizovatele. 

8. Pan starosta informoval, že na webových stránkách školy chybí některé informace, které 

jsou zákonnými povinnostmi, a požádal pana ředitele o jejich doplnění. 

 

Zpracovala: 
31. 8. 2020 Mgr. Dagmar Smělá 

 


