
Zápis z jednání školské rady 31. 8. 2020 

   

Program:  

  

1. Zahájení  

2. Distanční výuka ve školním roce 2019/2020 

3. Zřízení přípravné třídy 

4.  Změny v ŠVP od 1. 9. 2020, ŠVP Přípravné třídy 

5. Výroční zpráva 2019/2020 

6. Organizace školního roku 2020/2021 

7. Bezpečnostní opatření Covid-19 

8. Různé 

9. Závěr 

Přítomni:  

Mgr. Lenka Moresová  

Ing. Ivana Krejčová  

Carol Kaniová  

Mgr. Lenka Vokurková  

Mgr. Jitka Štorková  

  

  

1. Zahájení  

Zasedání školské rady svolala a jednání zahájila ředitelka ZŠ V. Menšíka Mgr. Lenka 

Vokurková. Seznámila členy školské rady s právy, povinnostmi a činností školské rady, 

vyplývajícími ze zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  

 

2. Distanční výuka ve školním roce 2019/2020 

 Dne 11. března se z důvodu koronavirové epidemie zavřely základní školy. Pedagogové 

flexibilně zareagovali a vyučování probíhalo distanční formou v on-line prostředí. 

(Microsoft Teams). 

V případě opětovného uzavření škol ve školním roce 2020/2021 plynule přejdem opět 

na distanční výuku. 

 



3. Zřízení přípravné třídy 

Ve školním roce 2020/2021 funguje při ZŠ V. Menšíka Přípravná třída.  

Náplň přípravné třídy: zažití školního režimu a návyků, spolupráce ve skupině, chování 

ve školním kolektivu, rozvoj schopnosti aktivní spolupráce s učitelem, diagnostika 

možných výukových potíží (logopedické, dyslektické, ADHD), rozvoj rozumových 

schopností, nácvik pro  psaní, čtení, paměť, rozvoj matematických schopností, návyky 

na pravidelné školní povinnosti, orientace v okolním světě. 

4. Změny v ŠVP od 1. 9. 2020, ŠVP Přípravné třídy 

 

Ve školním roce 2020/2021 bude docházet ke změnám v ŠVP. Je vypracován nový ŠVP 

platný od 1. září 2020, ke kterému nemá školská rada námitek. ŠVP platný od školního 

roku 2020/2021 a ŠVP Přípravné třídy byl jednomyslně schválen.  

 

5. Výroční zpráva 2019/2020 

Členové školské rady byli seznámeni s Výroční zprávou za uplynulý školní rok, kterou 

bez námitek schválili.  

6. Organizace školního roku 2020/2021 

Byly předloženy termíny prázdnin, konzultačních hodin, třídních schůzek, provozních 

porad, pedagogických rad, žákovského parlamentu apod.  

 

7. Bezpečnostní opatření Covid-19 

Výuka žáků výuka žáků probíhá v kmenových třídách, žáci se nestěhují, využívají pouze 

prostor u svých tříd, skupiny se spojují pouze v případě výuky cizích jazyků a tělesné 

výchovy, velkou přestávku tráví žáci 2. stupně venku na školním dvoře a žáci 1. stupně 

se střídají v budově a na dvoře dle domluvy učitelek, třídní učitelé evidují větší počet 

telefonních čísel pro případ nutnosti kontaktovat zákonného zástupce při onemocnění 

žáka. 

Každý žák má ve třídě u svého třídního učitele uloženu jednu roušku v podepsaném 

igelitovém sáčku pro případ potřeby, každý učitel je vybaven respirátorem a 

jednorázovými rouškami pro okamžité použití v případě potřeby.  

Žákům, kteří jsou chronicky nemocní nebo alergičtí (přetrvávají u nich příznaky jako 

kašel nebo rýma), potvrdí praktický lékař pro děti a dorost, že se nejedná o infekční 

onemocnění. Potvrzení odevzdává dítě pouze jednou. 



Pro případy řešení jednotlivých situací v souvislosti s podezřením na nákazu Covid-19, 

byla ve škole ustanovena zdravotní skupina osob, tzv. Covid-19 tým. 

8. Různé 

 

Ředitelka školy seznámila přítomné s:  

  

- změnami v legislativě, novela školského zákona 

- probíhajícími projekty: Norský projekt, Bezplatné stravování, Šablony II. 

- zpřísněná hygienická nařízení v budovách školy 

- počty žáků ve školním roce 2020/2021 

- žáky s SVP + integrovanými  

- návrhem rozpočtu na rok 2021  

- plánem rekonstrukcí v budovách školy  

- kázeňskými problémy žáků a jejich řešení  

- vztahy s okolními základními školami  

- modernizací a vybaveností tříd a odborných učeben  

- plánem akcí na školní rok 2020/2021 

- omezení všech akcí na minimum, větší akce zrušeny 

 

 

9. Závěr 

 

Další schůzka školské rady byla naplánována na leden 2021.  

  

Jednání rady bylo ukončeno v 10.00 hodin.   

 

Zapsala: Mgr. Lenka Moresová 

 

 

 

 


