
Základní škola Veltrusy datum: 23. 9. 2020
Opletalova 493 hodina: 17.00 hod
277 46  Veltrusy místo: ZŠ Veltrusy 
IČO 709 909 72

Zápis č. 26 z jednání Rady školy

Přítomni: Omluveni: --
Mgr. Marie Kružicová, předseda RŠ PhDr. Lukáš Šlehofer
Ing. Kamila Hlaváčková Ph.D.
Mgr. Magda Šnýdrová
Ing. Jaroslav Morávek
Ing. Mgr. Martin Ponert 
Mgr. Filip Volák 
Ing. Pavla Bolmhagen
Irena Částková

Host:
Mgr. Světlana Racková, ředitelka
Mgr. Miluše Rákosová
Mgr. Jana Klimešová

PROGRAM:
1.   Představení nových zástupců pedagogických pracovníků v RŠ
2.   Dálková výuka – vyhodnocení dotazníků pro rodiče, žáky, hodnocení učitelů
3.   Usnesení z poslední schůzky
4.   Zahájení školního roku, situace ve škole
5.   Přístavba školy, spádovost
6.   Školní řád, dodatek č. 6 – ochrana zdraví, distanční výuka
7.   Výroční zpráva

 Paní předsedkyně přivítala přítomné čelny a zahájila v 17,00 h jednání RŠ.

1. Představení nových zástupců pedagogických pracovníků v RŠ
Paní předsedkyně představila nové zástupce v RŠ, paní Miluši Rákosovou a paní Janu Klimešovou.

2. Dálková výuka – vyhodnocení dotazníků pro rodiče, žáky, hodnocení učitelů
Paní Kružicová předložila vyhodnocení elektronické i papírové ankety dle Usnesení č. 1 ze zasedání
RŠ  22.6.2020.  Přítomným  členům  předložila  k  nahlédnutí  papírové  dotazníky  a  hodnocení
konkrétních učitelů.
Paní  ředitelka  prezentovala  výsledky žákovské  ankety  a  vyhodnocení  rozvojových  pohovorů  s
učiteli.



3. Usnesení z poslední schůzky
Usnesení č. 1, 2, 6 a 7 – viz předchozí bod č. 2

Usnesení  č.  3 – návrh na formát  a  propagaci  setkání  s  rodiči  -   vzhledem k aktuální  situaci  a
omezování hromadných akcí přesunuto na pozdější dobu, ideálně jaro.

Usnesení č. 4 – evaluace pedagogického sboru – dle paní ředitelky forma a rozsah v jednání s
panem Hubatkou,  který  se  tímto  zabývá.  Zatím proběhl  vstupní  pohovor  s  vedením školy,  na
základě kterého pan Hubatka navrhne podobu a cenu. Bude se jednat o dlouhodobou spolupráci.

Usnesení č. 5 – supervize ve pedag. sboru – probíhají již třetím rokem, nyní dohodnut pravidelný
čas, který mohou učitelé využít (středa).

Usnesení č. 8 – p. ředitelka předložila přítomným členům přehled o kvalifikaci jednotlivých učitelů.
Paní  Bolmhagen  by  uvítala  podrobnější  informace  o  konkrétním  vzdělání,  zda  se  jedná  o
pedagogickou fakultu nebo jiné vzdělání doplněné pedagogickým minimem.

Usnesení č. 9 – zástupci školy předložili zápisy z pedag. rady ze dne 17. a 26. 6 .2020.

4.   Zahájení školního roku, situace ve škole 
Paní ředitelka seznámila přítomné s aktuální situací ve škole. Zatím není žádná třída v karanténě.
Dále informovala o hygienických opatřeních v prostorách školy, školní jídelny a družiny. Kromě
pravidelného úklidu a desinfekce se třídy průběžně desinfikují ozonem, TV díky příznivému počasí
zatím probíhá venku apod.

5.   Přístavba školy, spádovost
Pan starosta informoval přítomné o aktuálním stavu a probíhajících jednání spojených s plánováním
a  realizací  přístavby  školy.  Dále  přednesl  možnosti  řešení  spádovosti  z  okolních  obcí,  např.
pravděpodobnost rozšíření ZŠ Nelahozeves, nebo vypovězení smlouvy o spádovosti s obcí Vraňany.

6.   Školní řád, dodatek č. 6 – ochrana zdraví, distanční výuka
Paní předsedkyně předložila Dodatek č. 6 ŠŘ, který byl zpracován dle metodického pokynu MŠMT.
Dodatek přitomní členové schválili poměrem 5 pro, 2 proti, nikdo se hlasování nezdržel.

Plán distanční výuky – paní ředitelka na základě námitek, které nepřítomný pan Šlehofer zaslal před
jednáním vedení školy emailem, přednesla doplňující informace a vysvětlení.
Pan starosta předložil své námitky, např. informatika by měla být povinná, online hodiny hlavních a
naukových předmětů by měly být častěji, než je v plánu uvedeno.
Dále se členové rady shodli,  že by plán výuky měl být rozdělen dle potřeb pro 1. a 2. stupeň,
případně i 9. ročníky.

USNESENÍ Č. 1
Paní  ředitelka  doplní  do výroční  zprávy zhodnocení  distanční  výuky.  Členové rady předají  své
výhrady ke stávajícímu znění VZ paní ředitelce do 30.9.2020. Výroční zpráva bude předložena ke
schválení na dalším jednání RŠ, které by mělo proběhnout do 15.10.2020.

USNESENÍ Č. 2
Plán distanční výuky bude vedením školy doplněn dle vznesených připomínek. Po projednání na



pedagogické radě 7. 10. 2020 bude čelnům rady školy předložen před dalším setkání.

USNESENÍ Č. 3
Vzhledem ke konci volebního období paní Kružicové proběhne na příštím jednání volba předsedy
rady školy.

Závěr
Přítomní členové rady se dohodli, že další setkání proběhne v týdnu od 12. do 15. 10. 2020. Paní
Kružicová vyzve prostřednictvím emailu co nejdříve členy k hlasování o konkrétním termínu.

Paní předsedkyně vyzvala členy RŠ k hlasování.
Přítomní členové RŠ přijali jednomyslně všechna výše uvedená usnesení.

Paní předsedkyně čelnům RŠ poděkovala a jednání  ve 20,30 h ukončila.

Zapsala dne 23. 9. 2020 Irena Částková
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