
Zápis ze setkání Školské rady dne 7. 10. 2021 

Přítomni: 

Ing. Jana Svašková, Radek Skořepa, Helena Pechlátová, Pavel Kohout, DiS. Klára Benešová, 

Mgr. Monika Přibíková 

Host: 

Mgr. Šárka Hájková Heřmánková, ředitelka školy 

Jednání: 
1. Přivítání:  
Rada se schází po svolání paní ředitelkou v době po volbě nových členů, tj. rada zatím nemá 
svého předsedu. 
Paní ředitelka přivítala všechny přítomné a představila nové členy (nově zvolení zástupci 
rodičů: paní Helena Pechlátová a pan Pavel Kohout, nově zvolená zástupkyně pedagogického 
sboru paní Klára Benešová) a seznámila je s programem jednání (A. Volba předsedy ŠR, B. 
Schválení drobných úprav Školního řádu a Školního vzdělávacího programu, C. Dotazy od 
rodičů, diskuze). 

2. Projednání jednotlivých bodů programu: 

A. Paní Jana Svašková navrhla na předsedkyni ŠR paní Kláru Benešovou. Jiný návrh nebyl 

vznesen. Paní Klára Benešová byla všemi hlasy pro zvolena předsedkyní ŠR. 

Další setkání ŠR svolává dle řádu předsedkyně ŠR. Bylo domluveno, že vždy 14 dnů předem 

bude v systému Bakaláři na školní nástěnce zveřejněn další termín setkání, aby rodiče 

případně mohli kontaktovat své zástupce a předat jim dotazy. Kontakt na jednotlivé členy je 

uveřejněn na webu školy. 

 

B. Paní ředitelka zaslala s předstihem všem členům ŠR k prostudování Školní řád s nově 

zapracovanými úpravami (zavedení digitálního informačního systému Bakaláři, pravidla 

distančního vzdělávání). Nikdo neměl žádné připomínky, byl pouze vznesen a diskutován 

dotaz, jak škola postupuje v případě zjišťování zdravotního stavu žáků v době pandemie 

COVID-19.  Školní řád byl všemi hlasy pro školskou radou schválen. 

Paní ředitelka zaslala všem členům ŠR také aktualizovaný Školní vzdělávací program. Nově 

byly do ŠVP vloženy pokyny k práci s cizinci s jiným mateřským jazykem než českým. 

Aktualizovaný Školní vzdělávací program byl všemi hlasy pro školskou radou schválen. 

C. Dotazy od rodičů: viz samostatná příloha (zpracoval pan Pavel Kohout). 

 

3. Zakončení, rozloučení. 

Dne 8. 10. 2021 zapsala M. Přibíková                                        Četli: 

 


