Zápis
z 2. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536
ze dne 13.10.2021
6. funkční období
Přítomni:

Briknerová Jaroslava
Strnad Michal, Mgr.
Kuchař Daniel
Eichler Tomáš, Mgr.
Rejl Dušan, Mgr.

Omluveni:

Kozlovská Silvie, Ing. Ph.D.
Géc Zdeněk, Mgr. – host

Program:

1. Úvod
2. Úprava Jednacího řádu ŠR
3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
4. Změna Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
5. Různé
6. Program a termín příštího zasedání ŠR

Ad 1)
Úvod
Předseda školské rady seznámil členy s programem 2. zasedání ŠR. Členům tohoto orgánu školy byl
předložen ke schválení zápis z úvodního zasedání ŠR.
Členové ŠR se dohodli, že nebudou vyžadovat podepsaný výtisk zápisu z předchozího zasedání ŠR, ale
postačí jim schválená elektronická podoba tohoto dokumentu.
Zápis z úvodního zasedání školské rady byl schválen poměrem hlasů: 5-0-0
Ad 2)
Úprava Jednacího řádu ŠR
Členové ŠR byli seznámeni s navrhovanými úpravami Jednacího řádu Školské rady při Základní škole,
Trutnov 2, Mládežnická 536, který byl schválen dne 05.10.2020. Předložené návrhy úprav zohledňují
situace, kdy se zasedání tohoto orgánu školy nemůže uskutečnit za osobní účasti jeho členů, a to včetně
jejich hlasování. Ke znění návrhu úprav Jednacího řádu ŠR nebyly připomínky. Tento dokument se upravuje
formou Dodatku č. 1.
Dodatek č. 1 Jednacího řádu ŠR byl schválen poměrem hlasů 5-0-0 a nabývá účinnosti dne
14.10.2021.
Ad 3)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
Ředitel ZŠ předložil členům ŠR ještě před zasedáním tohoto orgánu školy elektronickou podobu Výroční
zprávy o činnosti subjektu za uplynulý školní rok i s přílohami o hospodaření organizace a výsledky
dotazníkového šetření k distančnímu vzdělávání. 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, je doplněna obrazovými materiály, které charakterizují školu a její činnosti ve prospěch žáků.
Diskutovalo se zejména o poznatcích z dotazníkového šetření k distančními vzdělávání (vlastní pohled na
tuto formu vzdělávání a přístup školy vyjádřila písemně i nepřítomná S. Kozlovská)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena bez zásadních připomínek
poměrem hlasů 5-0-0. Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách
školy (v tištěné podobě byla předána zřizovateli).
Ad 4)
Změny Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Ředitel ZŠ předložil členům ŠR k projednání rovněž další dva dokumenty, které v souladu s § 168 odst. 1
písm. c) a d) školského zákona vyžadují jejich schválení. Jedná se o aktualizovaný Školní řád, který
v kapitole II. „Provoz a vnitřní režim školy“, bodě 3. „Režim při distančním vzdělávání“, nově vymezuje
rámcová pravidla této formy vzdělávání, a jeho přílohu Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků,
která v bodě 15. upravuje „Hodnocení výsledků vzdělávání v rámci distanční výuky“ (získávání podkladů pro
hodnocení, vlastní hodnocení a sebehodnocení žáka).
Navrhované změny Školního řádu a Pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byly schváleny
bez připomínek poměrem hlasů 4-0-0. O těchto dokumentech nehlasovala J. Briknerová, která
musela z osobních důvodů ze zasedání ŠR předčasně odejít. Schválená verze obou dokumentů bude
zveřejněna na webových stránkách školy.
Ad 5)
Různé
 Diskuse byla vedena k dopravní situaci v okolí školy a souvisejícímu parkování aut z přilehlého sídliště.
Tento stav by se měl změnit po propojení ulic Tichá a Mládežnická, včetně zavedení jednosměrného
provozu těmito ulicemi, a jasným vymezením parkovacích stání (projekt je připravován Odborem
rozvoje města).
 Ředitel ZŠ informoval o plánovaném zapojení školy do připravované výzvy IROP II. – oblast podpory
„Vzdělávací infrastruktura“. Záměr školy, který byl projednán rovněž v Radě města Trutnova, bude
s ohledem na doposud oficiálně nezveřejněné podmínky výzvy postupně upřesňován, a to včetně
nákladů na jeho realizaci. Případnou vlastní realizaci projektu mohou výrazně ovlivnit také firmy, které
se zapojí do souvisejících výběrových řízení, resp. ceny materiálů a služeb i termíny jednotlivých
dodávek.
 Dále byly diskutovány dopady distančního vzdělávání na žáky, pedagogy i zákonné zástupce žáků.
Zmiňována byla také nedostatečná podpora škol v „covidovém období“ ze strany MŠMT, ČŠI a KHS.
Ad 6)
Program a termín příštího zasedání ŠR
1. Hospodaření školy v roce 2021
2. Finanční plán subjektu pro rok 2022
3. Výsledky zápisu k PŠD na školní rok 2022/2023
4. Různé
Další zasedání ŠR je plánováno na duben 2022. 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.
Zapsal: Dušan Rejl

…………………………..
předseda školské rady
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