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Zápis z jednání školské rady 
11.6.2020, 18:30, ZŠ Škvorec 

 
Účast:  

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

Zástupci učitelů: Mgr. Hana Korbelová, Mgr. Josef Koting, Kateřina Kuličová 

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

Omluveni: - 

Přizváni k jednání: ředitelka školy Mgr. Marcela Šeblová 

 

Jednání se zúčastnilo 9 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná. 

Příští jednání školské rady se uskuteční ve čtvrtek 24.9. v 18:30 v budově ZŠ Škvorec. 

Program jednání 
1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předchozího jednání ................................................. 1 

2. Projednání zprávy ČŠI ...................................................................................................... 1 

3. Různé ................................................................................................................................ 1 

 

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předchozího jednání 
• Svolání mimořádné schůzky školské rady 

o Vzhledem k tomu, že došlo ke vzniku mimořádných okolností zapříčiněných 
pandemií SARS-CoV-2, nebyla svolána mimořádná schůzka školské rady. 

2. Projednání zprávy ČŠI 
Paní ředitelka potvrdila provedenou kontrolu ze strany ČŠI, jejíž výstupem byla Zpráva o 
výsledku šetření ze dne 27.1.2020. Paní ředitelka seznámila školskou radu s klíčovými body 
zprávy a shrnula všechny reaktivní i preventivní kroky které škola učinila k uklidnění a 
narovnání situace, tak jak je zaznamenáno jako Vyjádření ředitelky školy k dalším opatřením 
v oblasti prevence ve třídě 1.A ze dne 21.2.2020. 

Školská rada vzala po krátké diskusi zprávu ČŠI na vědomí. 

3. Různé 
• Postup školy v rámci mimořádných okolností zapříčiněných pandemií SARS-CoV-2  

o Paní ředitelka seznámila školskou radu s tím, jak škola postupovala při 
zvládání mimořádné situace, včetně zabezpečení kontinuity výuky, zavedení 
online výukových kanálů, školení učitelů, úpravy plánů a podobně. Jakkoliv se 
jednalo o mimořádný stav, pro který neexistoval precedent ani žádný manuál 
ze strany nadřízených institucí, škola dle mínění paní ředitelky situaci zvládla 
dobře. Paní ředitelka v této souvislosti vyzdvihla nejen pomoc a kooperaci ze 
strany učitelského sboru a školské rady, ale i podporu, vstřícnost a 
velkorysost ze strany rodičů i samotných žáků, kteří se online výuky účastnili. 

• Rozšíření možností online výuky a využití online komunikačních kanálů. 
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o Pan Vácha a Ing. Pohnán vznesli dotaz na možné rozšíření využití škole 
dostupných online výukových prostředků, které má škola možnost využívat 
zdarma. Poukazovali na dobré zkušenosti z jiných škol a trend, který lze v této 
oblasti očekávat. Zároveň byla nabídnuta možnost školení pro učitelský sbor, 
jak tyto online nástroje využívat co nejefektivněji. Toto školení by bylo 
poskytnuto škole zdarma. Paní ředitelka uvítala tuto možnost a zavázala se, 
že ji detailněji projedná napříč učitelským sborem a v případě kladné odezvy 
se spojí s Ing. Pohnánem a p. Váchou za účelem naplánování a podniknutí 
dalších kroků v této oblasti. 

 

Zapsal: Jan Rössler 
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