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Zápis ze zasedání Školské rady, 

které se konalo online dne 3. listopadu 2020 od 16,00 
 

 

Přítomni: Simona Havlová, Mgr. Veronika Osobová, Mgr. Barbora Šimková, 

Veronika Jiroušová, Libor Ducháček 

 

Nepřítomen: Petr Roubíček 

 

Hosté: Mgr. Karel Opočenský 

 

 

Program:  

1. Zahájení ředitele školy a představení členů školské rady 

2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení poskytnutí e-mailových 

adres členů ŠR 

3. Schválení jednacího řádu a předsedy ŠR 

4. Schválení výroční zprávy 

5. Schválení nového školního řádu 

6. Diskuse 

 

 

 

1. Zahájení ředitele školy a představení členů školské rady 

 

- Ředitel školy Mgr. Karel opočenský zahájil jednání. Přivítal členy ŠR 

a poděkoval za ochotu pracovat pro školu.  

- Členy ŠR jsou:  

- zástupci zřizovatele školy (Magistrát města Jablonec nad Nisou): Simona 

Havlová, Petr Roubíček  

- zástupci rodičů žáků: Veronika Jiroušová, Libor Ducháček 

- zástupci pedagogů: Mgr. Veronika Osobová, Mgr. Barbora Šimková 

- Ředitel školy seznámil přítomné s programem schůze ŠR s dotazem, zda má 

někdo připomínky k programu uvedeného v pozvánce. 

- Nikdo z přítomných připomínky neměl a ředitel školy nechal hlasovat 

o navrženém programu. 

Hlasování: 5 pro – 0 proti – 0 zdržel se 
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2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu, schválení poskytnutí e-mailových 

adres členů ŠR 

 

- Zapisovatelem zápisu byla zvolena Veronika Jiroušová 

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

- Ověřovatelem zápisu byla zvolena Mgr. Veronika Osobová 

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

- Členové ŠR schválili souhlas s poskytnutím svých e-mailových adres 

pro rozesílání hromadných e-mailů 

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

 

 

3. Schválení jednacího řádu a předsedy ŠR 

- Jednací řád byl doplněn o možnost distančního hlasování - v minulosti již 

byla schválena možnost jednání formou mailu, sms nebo telefonicky 

v případě mimořádných situací, nyní byl vznesen návrh toto rozšířit 

i o online schůzky ŠR (videohovory) 

Hlasování o rozšíření: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

- Navrženým kandidátem na předsedu ŠR se stal p. Libor Ducháček, který byl 

seznámen s obsahem práce předsedy ŠR (komunikace s ŘŠ, obesílá členy ŠR 

před setkáním, dokončuje práci na zápisu ze schůze ŠR). 

- p. Libor Ducháček s předsednictvím souhlasil a byl jednomyslně zvolen 

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

- K jednacímu řádu neměl nikdo další připomínky a jednací řád byl tudíž 

hlasováním schválen 

Hlasování: 5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

 

 

4. Schválení výroční zprávy 

 

- Výroční zpráva navazuje na předešlou výroční zprávu a nikdo z přítomných 

nevznesl žádnou připomínku. 

- Výroční zpráva byla jednomyslně schválena 

Hlasování:  5 pro - 0 proti - 0 se zdržel 
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5. Schválení nového školního řádu 

v tuto chvíli již nebyla přítomna paní Simona Havlová - zástupce zřizovatele školy 

 

a) Příloha Školního řádu - Vnitřní řád školní jídelny - zde došlo k aktualizaci 

údajů (kontakty, ceny, provoz ŠJ) 

b) Školní řád prošel úpravou struktury pro snazší orientaci - v bodech 1-4 

c) Školní řád byl aktualizován - z hlediska nové legislativy či materiálních 

podmínek ve škole (2. stupeň již nemá klecové šatny, ale žáci mají 

k dispozici samostatné skříňky, atd.) 

d) do Školního řádu byly včleněny některé novinky: 

- školní poradenské pracoviště - Školní poradenské pracoviště (ŠPP) 

poskytuje pedagogicko-psychologickou poradenskou pomoc žákům, 

pedagogickým pracovníkům a zákonným zástupcům žáků. Členové 

ŠPP spolupracují s pedagogy při vyhledávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, pomáhají s péčí o žáky s poruchami chování 

a věnují se preventivním aktivitám školy, jako je předcházení 

záškoláctví, neprospěchu, závislostí, násilí aj. Činnost ŠPP je 

vymezena školským zákonem, vyhláškou 72/2005 Sb. a vyhláškou 

27/2016 Sb. (v aktuálním znění). 

Členy školního poradenského pracoviště jsou zpravidla: výchovný 

poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, 

koordinátor nadaných dětí, vedoucí vychovatelka školní družiny, 

ředitel školy a zástupci ředitele školy. 

- zakotvení distanční výuky - toto je významná změna v reakci 

na novelizaci školského zákona 

- je zde i upraven přístup k mobilním a obdobným technologiím. 

 

 

 

- Školní řád by ŠR schválen bez připomínek 

Hlasování: 4 pro - 0 proti - 0 se zdržel 

- Rodiče budou o novém znění Školního řádu informování prostřednictvím 

Bakalářů, děti budou s novým školním řádem seznámeni po návratu 

do školy. 
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6. Diskuse 

Po projednání a schválení všech předešlých bodů následovala diskuse. Debatováno 

bylo těchto tématech: 

1) Distanční vzdělávání 

a) požadavek na rozšíření online výuky u základních předmětů - český 

jazyk, matematika, jazyky. Online výuka je rodiči vnímána jako 

nedostatečná. 

b) sjednocení procesu nahrávání úkolů a zpětného odesílání úkolů – 

v tuto chvíli jsou některé úkoly zadávány přes Bakaláře, některé 

v Teams do zadání, chatu, příspěvků - úkoly se těžko hledají a není 

jednotně stanoveno, jak se mají úkoly odevzdávat - některý učitel chce 

do mailu, některý přes Teams do zadání nebo chatu. 

c) práce se soubory - rodiče se setkávají se zasíláním dokumentů 

v různých formátech (Word - docx, Libre Office - odt, …) Tyto typy 

souborů nejsou kompatibilní se všemi zařízeními a na různých 

zařízeních se zobrazují různě. Zadání úkolů je pak neúplné 

a nepřehledné. Ideálním řešením by byly dokumenty typu .pdf, které 

se všude zobrazují stejně. 

2) Možnost úschovy kol a koloběžek v případě, že je chce žák použít k cestě 

do školy - v tuto chvíli není možné 

 

 

 

 

V Jablonci nad Nisou dne 4. listopadu 2020 

 

Zápis provedl/a: Libor Ducháček, Veronika Jiroušová 

 

Zápis ověřila: Mgr. Veronika Osobová 


