
Zápis z jednání školské rady dne 31. 8. 2020 

 

Přítomni: 

P. Adamec – předseda ŠR 

A. Vimerová – členka ŠR 

M. Vlčková – členka ŠR 

H. Čechová – členka ŠR 

J. Křížková – členka ŠR 

D. Vočadlová – ředitelka školy 

A. Oborná – zástupkyně ředitelky školy 

 

 

1) ŘŠ Ing. D. Vočadlová informovala radu o úpravách učebního plánu: 

a) Úprava hodinové dotace AJ: 
- zavedení nepovinného předmětu AJ v rozsahu 1 vyuč. hod. týdně ve 2. ročníku 
- navýšení dotace ze 3 na 4 vyuč. hod. týdně ve 3. a 4. ročníku 

 

b) Zrušení třídnických hodin na 1. stupni ve prospěch půlených hodin ČJL a M 
 

c) Navýšení hodinové dotace cvičení z ČJL a M v 9. ročníku z 1 vyuč. hod. za dva týdny 
na 1 vyuč. hod. týdně 

 
Úpravy učebního plánu byly radou jednomyslně schváleny. 

 

 

2) ŘŠ Ing. D. Vočadlová informovala radu o zavedení elektronické žákovské knížky 

během měsíce září 2020. V papírové podobě budou žáci používat Záznamník žáka 

(omluvenky, sdělení apod.) 

 

3) ŘŠ Ing. D. Vočadlová informovala radu o úpravách Školního řádu: 

a) 3.19. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než 

poloviny žáků alespoň jedné třídy.  

 

b) 6.7. Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole 

více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. 

 

c) 6.8. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků. 

 



d) 9.3. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID-19 je škola 

povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená 

pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd. 

 

Úpravy Školního řádu byly radou jednomyslně schváleny. 

 

 

4) ŘŠ Ing. D. Vočadlová informovala radu o úpravách Pravidel hodnocení: 

 

a) 3.8  Zkoušky při plnění povinné školní docházky formou individuálního vzdělávání 

1. Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuálního vzdělávání podle § 41 školského 

zákona, koná za každé pololetí zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění 

povinné školní docházky.  

2. Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu vzdělávání, 

stanoveného školním vzdělávacím programem pro daný ročník. Organizaci zkoušek stanoví ředitel 

školy na začátku každého pololetí. Zkouška není komisionální. 

 

b) změny v souvislosti se zavedením elektronické žákovské knížky 

 

Úpravy Pravidel hodnocení byly radou jednomyslně schváleny. 

 

 

5) ŘŠ Ing. D. Vočadlová předložila radě Výroční zprávu 2019/2020 k prostudování  

do 7. 9. 2020 

 

 

6) Další informace ŘŠ: 

  

- Dvě nové zástupkyně ředitelky školy – Ing. Alžběta Oborná pro 1. stupeň, Ing 
Barbora Floriánová pro 2. stupeň 

- Několik nových učitelů 
- Nošení roušek v budově zatím nebude škola povinně vyžadovat 
- Výuka plavání předběžně domluvena na květen a červen v Brandýse n. L., definitivní 

rozhodnutí padne během prosince dle aktuální situace 
- Pokračuje účast školy v programech obědů zdarma pro znevýhodněné děti 

 

7) Předseda školské rady pan Ing. Petr Adamec zpracuje aktualizaci jednacího a 

volebního řádu rady. 

 

 

 

  


