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Zápis z jednání školské rady 
23.9.2021, 19:00, budova školy Škvorec 

 
Účast:  

Zástupci rodičů: Jan Rössler 

Zástupci učitelů: Mgr. Marcela Havelková, Mgr. Tamara Klicperová, Mgr. Anežka Pourová 

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

Omluveni: JUDr. Petra Gronwaldtová Wagnerová, Ing. Zdeněk Doboš 

Pozvaní hosté: Mgr. Hana Korbelová - ředitelka školy 

 

Jednání se zúčastnilo 6 členů školské rady, školská rada byla usnášeníschopná. 

Příští jednání školské rady se uskuteční po řádných volbách zástupců zvolených zastupovat 
zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků/studentů. Tato školská rada bude 
svolána ředitelkou školy. 

Program jednání 
Program jednání ...................................................................................................................... 1 

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

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 ............................. 1 

3. Projednání a schválení nového školního řádu .................................................................. 1 

4. Různé ............................................................................................................................... 2 

 

1. Kontrola plnění úkolů a usnesení z předchozího jednání 
Na minulé školské radě (ŠR) nebyl zadán žádný úkol. 

2. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 
Projednány podněty a otázky ze strany p. Ing. Pohnána a p. Rösslera. Jeden podnět na změnu 
(přidání stopovací hry organizované Markétou Kulhavou do akcí organizovaných školou – 
oddíl 15) bude zapracován do finální podoby Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021. 
V této podobě po zapracování změny je hlasováno o schválení Výroční zprávy školy za rok 
2020/2021. Úkol – zapracovat změny do Výroční zprávy školy za školní rok 2020/2021 (Mgr. 
Korbelová). 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/2021 

3. Projednání a schválení nového školního řádu 
Projednány připomínky a otázky ze strany pí Ing. Seidlové, p. Ing. Pohnána a p. Rösslera (viz. 
Příloha). Obecná shoda, že připomínky budou zapracovány a snahou do budoucna bude 
školní řád ještě více zjednodušit a zbavit případných duplicit. V této podobě po zapracování 
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změn je hlasováno o schválení školního řádu. Úkol - zapracovat změny do školního řádu (Mgr. 
Korbelová). 

Výsledek hlasování: 
Pro: 6  Proti: 0  Zdrželi se: 0 

Usnesení: Školská rada schvaluje školní řád 

4. Různé 
• Mgr. Korbelová informovala o stavu rekonstrukce sociálních zařízení a poskytla další 

detaily. 
• Ing. Seidlová informovala za zřizovatele, že akce se blíží ke konci a v nejbližších 

dnech bude oznámeno ukončení přechodného stavu formy výuky v ZŠ Škvorec  
• Mgr. Korbelová provedla zástupce školské rady místem rekonstrukce a informovala o 

plánovaném využití nově vzniklých prostor. 

 

Jednání ŠR skončilo v 20:30 

Zapsal: Jan Rössler 


