
Zápis ze zasedání školské rady konaného dne 13. 9. 2021 

 

Zasedání školské rady proběhlo dle následujícího programu: 

1. stanovení jednacího řádu 

2. volba předsedy školské rady 

3. volba místopředsedy školské rady 

4. projednání aktualizace Školního vzdělávacího plánu 

5. různé 

ad 1) Školská rada v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), přijala stanovený jednací řád. 

Přítomno 6: hlasovalo pro 6 

  hlasovalo proti 0 

  zdržel se hlasování 0 

ad 2) Na kandidáta na předsedu školské rady byl navržen Ing. Pavel Hájek, který 

kandidaturu přijal. 

Přítomno 6: hlasovalo pro 5 

hlasovalo proti 0 

zdržel se hlasování 1 

Předsedou školské rady se stal Ing. Pavel Hájek 

ad 3) Na kandidáta na místopředsedu školské rady byla navržena  

Ing. Miluše Větroňová, která kandidaturu přijala. 

Přítomno 6: hlasovalo pro 5 

hlasovalo proti 0 

zdržel se hlasování 1 

Místopředsedou školské rady se stala Ing. Miluše Větroňová. 

ad 4) Aktualizaci Školního vzdělávacího programu ovlivnily tyto okolnosti: 

a) nahuštěné učivo ve 3. roč. 



b) distanční vzdělávání v předcházejícím školním roce a neuskutečněná 

výuka plavání ve 3. roč. =˃ ve 4. roč. škola v přírodě s plaveckým výcvikem-

Hotel Srní 

c) lyžařský výcvikový kurz umožněn žákům všech roč. na 2. st. 

Hlasování k aktualizaci ŠVP: 

Přítomno 6: hlasovalo pro 6 

hlasovalo proti 0 

zdržel se hlasování 0 

Aktualizace Školního vzdělávacího programu byla schválena. 

ad 5)  

• Ing. Pavel Hájek zdůvodnil přechod školy na novou platformu Edupage 

• hodnocení distanční výuky (pohled rodičů a učitelů) 

• návrh na další preventivní programy k bezpečnému pohybu dětí na web. 

síti 

• návrat dětí do školy a nový školní rok-motivační přístup, formativní 

hodnocení 

 

Zápis obdrží všichni členové školské rady a ředitel školy. 

 

ředitel školy Mgr. Luděk Doležal 

Ing. Miluše Větroňová 

Linda Šáfrová 

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová 

Ivana Kriglová 

Ing. Pavel Hájek 

Mgr. Marta Škorpilová Vláčilová 

 

Zapsala Marta Škorpilová Vláčilová 


