Zápis
z 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536
ze dne 05.10.2020
6. funkční období
Přítomni:

Kozlovská Silvie, Ing. Ph.D.
Briknerová Jaroslava
Strnad Michal, Mgr.
Kuchař Daniel
Eichler Tomáš, Mgr.
Rejl Dušan, Mgr.
Géc Zdeněk, Mgr. – host

Program:

1. Úvodní slovo ředitele školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
2. Jednací řád ŠR
3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
4. Různé
5. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)
Úvodní slovo ředitele školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR
Ředitel školy přivítal a představil nově zvolené a jmenované členy ŠR pro 6. funkční období. Členové ŠR
obdrželi Přílohu ke Zřizovací listině Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536 (jmenný
seznam členů, podepsaný starostou města).
Členové ŠR zvolili předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu školy.
Na návrh ředitele školy byl předsedou ŠR zvolen Mgr. Dušan Rejl, a to poměrem hlasů 5-0-1.
Tajemnicí ŠR se stala Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.
Ad 2)
Jednací řád ŠR
Členové ŠR se seznámili s návrhem Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, Trutnov 2,
Mládežnická 536 a kompetencemi tohoto orgánu školy. Předseda ŠR upozornil na možnost tento dokument
dle potřeby upravovat a doplňovat (viz Čl. VI dokumentu). Ke znění návrhu jednacího řádu nebyly
připomínky.
Jednací řád ŠR byl schválen v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb.,
v platném znění (dále jen školský zákon), poměrem hlasů 6-0-0 a nabývá účinnosti dnem schválení,
tj. 05.10.2020.

Ad 3)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020
Ředitel školy předložil členům ŠR ještě před úvodním zasedáním tohoto orgánu školy v elektronické podobě
k prostudování Výroční zprávu o činnosti subjektu za uplynulý školní rok. Jedná se o dokument, který ŠR
schvaluje v souladu s ustanovením § 168 odst. 1 písm. b) školského zákona, a to nadpoloviční většinou
všech členů ŠR (viz Čl. IV jednacího řádu).
Výroční zpráva obsahuje všechny povinné náležitosti dle § 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/2015 Sb., v platném
znění, její obsah je však do značné míry ovlivněn situací, která nastala na jaře letošního roku, tj. nouzovým
stavem v souvislosti s prevencí proti nákaze COVID-19, resp. uzavřením školy a zrušením veškerých
volnočasových aktivit.
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla schválena bez připomínek poměrem
hlasů 6-0-0. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy (v tištěné
podobě byla předána zřizovateli i všem členům ŠR).

Ad 4)
Různé
 Ředitel školy informoval členy ŠR o tom, že připravuje změnu školního řádu, kde bude nově upraveno
distanční vzdělávání, a to na bázi Google Classroom. Tento způsob vzdělávání bude uplatněn v 4. – 9.
ročníku ZŠ, přičemž u žáků 1. – 3. ročníku bude výuka probíhat prostřednictvím e-mailové komunikace
s rodiči.
 Ředitel školy dále upozornil na nové polytechnické dílny, otevřené v únoru tohoto roku. Součástí
projektu bylo i vybudování bezbariérového přístupu do školy a venkovní učebna.
 Diskuse o povinnostech škol a potřebách žáků v době koronavirové, o zkušenostech s distanční výukou
na jaře tohoto roku. Stejně jako na jiných školách měli někteří žáci problém se zajištěním dostatečného
přístupu k internetu a počítači, proto se výuka realizovala různými formami (přes email apod.).
 Proběhla také diskuze nad možnostmi zapojení rodičů žáků do chodu školy, propojení zástupců rodičů
ve školské radě s rodiči. Vzhledem k současné situaci však lze prozatím uvažovat pouze nad virtuálním
propojení s rodiči, forma komunikace bude zvážena.

Ad 6)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Hospodaření školy v roce 2020
2. Finanční plán subjektu pro rok 2021
3. Různé
Další zasedání ŠR je plánováno na březen 2021. Konkrétní termín bude upřesněn a všem členům ŠR včas
oznámen. V případě potřeby je možné svolat zasedání dříve, a to k aktuálním i systémovým záležitostem.
Zapsala: Ing. Silvie Kozlovská, Ph.D.

…………………………..
předseda školské rady

…………………………..
tajemnice školské rady
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