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V Pozděchově 11. 10. 2021 

 

Zápis ze zasedání Školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov dne 11. 10. 2021 

 

Přítomni: Adéla Ježková, Zdenka Novosádová, Eva Smetanová 

Omluveni: 

Hosté: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. 

 

 

Program: 

 

1. On-line setkání  

2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy 2020/2021 

3. Projednání školního řádu, případný návrh změn  

4. Dotazy, připomínky 

 

 

Ad 1) On-line setkání 
 
Odsouhlasení setkání ŠR on-line formou. 
 
Hlasování: 
Pro:3, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 0. 

ŠR bylo schváleno on-line setkání. 
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Ad 2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy 

Členové Školské rady byli seznámeni s výroční zprávou o činnosti školy 2020/2021. 

Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy 

(http://www.skolapozdechov.cz). 

 

Hlasování o výroční zprávě ZŠ a MŠ Pozděchov: 

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0. 

Výroční zpráva byla přijata. 

 

Ad 3) Projednání školního řádu, případný návrh změn 

Ředitelka školy seznámila členy školské rady s aktualizací ve školním řádu. Do školního řádu 

byla zanesena aktualizace v souvislosti se ztrátou a poškozením majetku: „Žák šetrně zachází 

se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné 

poškození, zničení nebo ztráta majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu zákonní zástupci žáka, který poškození nebo ztrátu způsobil. „    

 

Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy 

(http://www.skolapozdechov.cz). 

 
Hlasování o aktualizaci školního řádu ZŠ a MŠ Pozděchov: 

Pro: 3, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 0. 

Aktualizace školního řádu byla přijata. 

 

Ad 4) Různé a diskuse 

1.- návrh paní Novosádové: „Navrhuji doplnit program zasedání a projednat hodnocení žáků 

4. a 5. třídy“.  

Návrh byl jednohlasně schválen k projednání. 

Byly předány informace o současném stavu.  Školská rada byla seznámena se systémem 

zjišťování výsledků žáků a dalším postupem. 
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Po vzájemné komunikaci a předání konstruktivních informací bylo dohodnuto: 

-ředitelka školy dohlédne na dodržování systému hodnocení žáků 

-ředitelka školy uskuteční hospitační činnost v dané třídě 

-učitelka třídy předá ředitelce školy, rodičům a ŠR přehled hodnocení, kritéria hodnocení, 

sebehodnocení a přehledu učiva daného ročníku 

-doporučení zavedení plánů a portfolia (pro přehlednost pro učitele, ředitelku, rodiče a 

především žáky) 

-hodnocení výstupů vzájemné dohody proběhne v rámci čtvrtletních třídních schůzek 

 

2. Hodnocení distanční výuky (bod, který byl projednáván ŠR 19. 11. 2020  

-komunikace školy a rodiny byla podpořena zavedením žákovských emailů, které se 
osvědčilo – byla podpořena přehlednost učiva a výsledků distanční výuku 

 -zakoupení notebooků a tabletů bylo uskutečněno v rámci ŠablonIII. 

-on-line výuka, která byla zavedena do distanční výuky 1. ledna 2021, byla plně         
využívána a hodnocení proběhlo pomocí dotazníkového šetření  

-synchronní, asynchronní a off-line výuka (týdenní plány) v případě karantény nebo 
nařízení distanční výuky při mimořádných událostech jsou umisťovány na webových 
stránkách školy 

  

3. Parkování před školou bylo zřizovatelem vyřešeno vybudováním parkoviště 

4. Zřizovatelem školy byly odstraněny nedostatky, které zaznamenala kontrola BOZP – 
oplocení školy, oprava schodiště 

5. Ve škole byla nově zřízena přípravná třída.  

 

Závěr: 

Schválení online setkání Školské rady – schváleno všemi přítomnými 

Schválení aktualizace školního řádu - schváleno všemi přítomnými 

Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2020/2021 - schváleno všemi přítomnými 
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………………………………………………………….. 

za Školskou radu Adéla Ježková, předsedkyně 

 

…………………………………………………………. 

za ZŠ a MŠ Pozděchov Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D., ředitelka 

 

…………………………………………………………. 

za Školskou radu Eva Smetanová, zapisovatelka  

 

…………………………………………………………. 

za Školskou radu Zdenka Novosádová 
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