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Ustavující schůze školské rady po volbách zástupců na jaře 2021 
 

9. 6. 2021 
 

1. Volba předsedy ŠR: 
Školská rada schvaluje ve funkci svého předsedy p. MUDr. Pavla Turka. Přítomno 7 členů, schůze byla 
usnášeníschopná, schválení bylo jednomyslné. 
 
2. Školská rada je informována o připravovaných změnách, které připadají ke schválení na svém 
následujícím zasedání: 
-úpravy školního řádu: umístění kamerového systému se záznamem do prostoru šaten z důvodu zajištění 
bezpečnosti žáků, ochrany zdraví a ochrany majetku, vč. žákovského 
-kompletní revize ŠVP na základě Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Revize spočívá ve vypuštění výstupů u některých 
předmětů a posílení vyučovacích hodin informatiky 
 
3. Školská rada byla seznámena s informační zprávou o činnosti školy za období od posledního zasedání 
školské rady. Zpráva obsahovala následující body (zprávu připravil ředitel školy): 
-výsledky výchovně vzdělávacího procesu, počty dětí a žáků, počty tříd, personální zabezpečení chodu 
školy,  
-orientace školy 
-účast školy v projektech, ŠR byla seznámena s ukončenými, probíhajícími a připravovanými projekty 
-soutěže, olympiády, akce školy 
-hospodaření školy, školská rada projednala hospodaření školy s prostředky od zřizovatele, ze státního 
rozpočtu a z projektů 
-opravy, rekonstrukce, modernizace provedené a plánované  
-další vzdělávání pedagogických pracovníků školy 
-výchovně vzdělávací proces v období mimořádného režimu 
-zápis do prvních tříd a do MŠ, přestupy do 6. tříd  
-péče o žáky, žákovský parlament, výhled na posílení pozice TU 
-komunikace s rodiči 
-personální stránka, zajištění kvalifikovanosti pedagogických pracovníků   
 
4. Diskuze:  
-MUDr. Turek hodnotí distanční výuku velmi kladně. Po nejednotném jaru 2020 přivítal jednotnou 
platformu výuky, vytvořený pevný rozvrh hodin a přístup pedagogů. Např. u svého syna nevidí rozdíl 
v získaných poznatcích mezi prezenční výukou a tou distanční. Současně vidí do budoucna, v případě 
opakování nějakého způsobu distanční výuky, dobrou zkušenost pro další zkvalitnění výuky 
-Mgr. Sovjáková se vyjádřila pozitivně k organizaci výuky, ke komunikaci s pedagogy, obzvláště s třídní 
učitelkou 
-Mgr. Podzimek, místostarosta města Znojma vnímá školu na Pražské jako nejkvalitnější školu v okolí. Po 
částečném propadu kvality školy v minulosti vidí návrat na původní pozice 
-MUDr. Turek v reakci na informaci o revizi ŠVP, ve které jde především o posílení informatiky, vznáší 
dotaz, jak je to s technickým a personálním zabezpečením nárůstu počtu hodin informatiky a se změnou 
náplně (posílení programování a algoritmů). Reakce ŘŠ: technické zabezpečení je díky projektům 
v pořádku. Odborník – specialista chybí, ale stávající pedagogové jsou natolik kvalitními učiteli ICT, že 
novou situaci zvládnou 
-MUDr. Turek zastává názor, že nejdůležitější pro absolventa školy je základní znalost a dovednost 
v používání PC – kancelářský balík, internet apod. 



-Dotaz na budovu na Slovenské od členů ŠR. ŘŠ: proběhne kompletní výměna oken a zřizovatel uvažuje o 
rozšíření MŠ a patro nabídnout k pronájmu jiným školským subjektům (Montessori, Waldorfská škola 
apod.) Budova zůstane pod Pražskou, ostatní subjekty jen v pronájmu a ne pod ředitelstvím školy 
-p. Ragabová vznáší dotaz na zřízení přípravné třídy na Pražské / Slovenské. ŘŠ je toho názoru, že dvě třídy 
na Václavském náměstí jsou dostačující a škola nechce jít touto cestou 
-MUDr. Turek připomíná, že pokud by došlo v budoucnu k dalšímu nouzovému režimu a následné distanční 
výuce, aby škola více upozorňovala na nepřistupování žáků k plnění povinností. Pan doktor navrhuje více 
on-line třídních schůzek 
-Mgr. Sovjáková z vlastní zkušenosti upozorňuje na výpadky připojení při výuce a práci z domova, pokud se 
připojuje 
Mgr. Podzimek upozorňuje na trend zakládání různých typů soukromých a alternativních škol. Tento trend 
dle jeho slov bude budoucnost školství provázet 
Mgr. Podzimek a MUDr. Turek se zajímali o množství naočkovaných zaměstnanců. ŘŠ jako zastánce 
očkování projevil spokojenost se stavem: z 83 zaměstnanců se provádí pravidelné týdenní testování jen u 
28 pracovníků, kteří jsou ještě neočkovaní. 
 
Zapsal: Pavel Trulík, 11. 6. 2021 


