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Zápis z jednání Školské rady 

6. 2. 2019, 18:30, ZŠ Škvorec 

 

Účast:  

Zástupci rodičů: JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová, Jan Rössler, Jaroslav 

Vácha 

Zástupci učitelů: Mgr. Hana Korbelová, Mgr. Helena Štvánová 

Zástupci zřizovatele: Ing. Zdeněk Doboš, Ing. Barbora Seidlová 

Omluveni: Mgr. Josef Koting, Ing. Radek Pohnán 

 

Jednání se zúčastnilo 7 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná 

Příští jednání Školské rady se uskuteční ve středu 29.5.2019 od 18.30 v budově 

ZŠ. 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání ............................... 1 

2. Schválení jednacího řádu školské rady ...................................................... 1 

3. Výuka IT na ZŠ .......................................................................................... 2 

4. Projekt Příběhy našich sousedů ................................................................ 2 

 

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z minulého jednání 

Při posledním jednání školské rady dne 12.12.2018 bylo uloženo panu Jaroslavu 

Váchovi a paní JUDr. Petře Gronwaldtové připravit doplněné znění Jednacího 

řádu školské rady. Toto doplněné znění bylo rozesláno všem členům ŠR 

v předstihu před tímto jednáním.  

Úkol byl splněn 

2. Schválení jednacího řádu školské rady 

Školskou radou bylo projednáno nové znění Jednacího řádu. Bylo navrženo 

doplnit jeho znění přidáním odstavce 3 v článku III o informaci, jakým způsobem 

bude možné přizvat další osoby na jednání školské rady. Toto nové znění bude 

rozesláno členům ŠR a schváleno per rollam.  
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Usnesení: Školská rada schvaluje per rollam jednací řád, který je přílohou tohoto 

zápisu. 

Pro: 9  Proti: 0 Zdrželi se: 0 

3. Výuka IT na ZŠ 

Dalším bodem jednání byla diskuse nad podporou výuky pomocí IT technologií. 

Škola je díky spolupráci s dalšími třemi školami přihlášena do projektu, jehož 

cílem je získat zkušenosti do výuky a prostředky pro nákup pomůcek pro 

podporu výuky programování a digitální gramotnosti na prvním stupni. 

Stejně tak se bude škola snažit získat prostředky z programu Šablony II pro 

nákup tabletů / notebooků a případně dalších pomůcek pro druhý stupeň. 

Jaroslav Vácha seznámil přítomné s přihlášením týmu žáků z 8.A do Robosoutěže 

FEL ČVUT pro základní školy (https://robosoutez.fel.cvut.cz). Soutěž má za cíl 

pomocí soutěže ve stavbě a programování robotů Lego Mindstorms naučit žáky 

týmové spolupráci při hledání nejlepšího řešení. V soutěži se uplatní znalosti 

z fyziky a matematiky druhého stupně. Soutěže se účastní téměř 160 týmů z celé 

ČR a finálové kolo se koná ve dnech 24.-26.4. na FEL ČVUT v Praze. Pan Vácha 

celý tým lektorsky povede.  

4. Projekt Příběhy našich sousedů 

Škola se bude přihlašovat do projektu Příběhy našich sousedů, který je 

vzdělávacím projektem nadace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd 

základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Žáci mají za úkol pod vedením 

svého učitele a za podpory koordinátora z nadace vyzpovídat pamětníka, natočit 

jeho celoživotní vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a 

nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. 

Někteří podle příběhu kreslí komiks, jiní tvoří prezentaci pro spolužáky, další se 

vydají do Českého rozhlasu, kde jim redaktoři pomohou sestříhat nahrávku do 

rozhlasového dokumentu. Děti se také mohou zúčastnit video workshopu, kde 

se naučí základům práce s kamerou i tomu, jak natočený materiál sestříhat. 

Nakonec vystoupí před publikem a výsledky své práce představí veřejnosti a 

odborné porotě. Projekt lektorsky povede Mgr. Helena Štvánová. 

 

Zapsal: Jaroslav Vácha 


