
Zápis ze zasedání školské rady

při základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola, Miroslav,
okres Znojmo, příspěvková organizace

Datum: 20.5.2021
Čas zahájení: 17.00 hodin
Čas ukončení:18.00 hodin
Čas přerušení:--
Místo konání: Budova ZŠ Miroslav, učebna třídy 7.A

Přítomni: členové školské rady (Prezenční listina - viz Příloha č. 1)

 za zřizovatele:
 Ing. Martin Plechatý, Roman Volf, Mgr. Kamil Kopeček

 za zákonné zástupce žáků: 
Andrea Novotná, Roman Dvořák, David Prokeš

 za pedagogické pracovníky: 
Mgr. Jana Benešová, Mgr. Andrea Bartůňková, Mgr. Jana Pavlů

Omluveni: --

Program:

1. Zahájení – ředitelka školy

2. Schválení jednacího řádu ŠR

3. Volba nového předsedy ŠR

4. Schválení výroční zprávy ZŠ Miroslav za školní rok 2019/20

5. Schválení školního řádu

6. Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

7. Diskuze

8. Závěr

K bodu programu 1 - Zahájení

Zasedání  zahájila  ředitelka  školy  Mgr.  Jana  Kadlecová.  Přivítala  všechny přítomné  členy
školské rady/dále jen ŠR/ a seznámila je s průběhem elektronických voleb nových členů ŠR,



které rovněž představila. Ze zástupců jmenovaných zřizovatelem byl nově zvolen Mgr. Kamil
Kopeček, za rodiče pan Roman  Dvořák a za pedagogy Mgr. Jana Pavlů. Ředitelka školy také
poděkovala Mgr. Andree Bartůňkové za vyhotovení zápisu z minulého zasedání. Členy ŠR
seznámila  s programem, jímž se bude zasedání ŠR řídit.  Zapisovatelem byla určena Mgr.
Jana Pavlů, ověřovatelem zápisu Mgr. Andrea Bartůňková.

Usnesení ŠR 1: ŠR schvaluje navržený program zasedání, určuje zapisovatelem Mgr. 
Janu Pavlů a ověřovatelem zápisu Mgr. Andreu Bartůňkovou.

         Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 2 – Schválení jednacího řádu ŠR

Usnesení ŠR 2: Školská rada bere na vědomí a schvaluje jednací řád ŠR.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 3 – Volba nového předsedy ŠR

Ředitelka školy Mgr. Jana Kadlecová podává návrh ke zvolení nového předsedy ŠR. Zvolen
byl převážnou většinou členů ŠR pan Roman Volf.

Usnesení ŠR 3: Školská rada bere na vědomí  a schvaluje pana Romana Volfa předsedou
ŠR.

                                                                                           Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 2.

K bodu programu 4 – Schválení výroční zprávy

Předseda ŠR, p. Roman Volf, ve zkratce informoval nově zvolené členy ŠR o plánovaných,
probíhajících i o ukončených akcích a projektech zaměřených na modernizaci základní školy.
ŠR následně a bez připomínek schválila výroční zprávu školy za školní rok 2019/20.

Usnesení ŠR 4: ŠR bere na vědomí a schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 
2019/20.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.



K bodu programu 5- Schválení školního řádu

Předseda ŠR, ještě před hlasováním o schválení školního řádu, předal slovo členkám 
pedagogického sboru, aby se vyjádřily k průběhu distanční výuky a aby seznámily ostaní 
členy ŠR s pozitivy, ale také s problémy, který museli učitelé, žáci a rodiče čelit. Přítomné 
zástupkyně z řad pedagogů zmínily příkladnou pomoc ze strany rodičů, zastupitelstva města 
Miroslav, ale i vedení školy, kterou velmi kladně ocenila i ČŠI, dále pak modernizaci 
technologií, účast na webinářích a možnost zapůjčení notebooků dětem, které nemají možnost
si pořídit přístroje vlastní. Zástupci ŠR za rodiče pochválili a ocenili práci pedagogického 
sboru na škole. Zajímalo je, proč nemohou mít žáci během distanční výuky všechny 
vyučovací předměty podle platného rozvrhu na daný školní rok. Mgr. Andrea Bartůňková 
vysvětlila ustanovení MŠMT, kterým se pedagogové musí řídit, v němž se hlavně dbá na 
psychohygienu dětí, kdy se výuka rovným dílem dělí na práci s učitelem u obrazovky a 
následně pak plní žáci stanovené úkoly přes učebny, kde rovněž mají možnost komunikace s 
učitelem daného předmětu. Pan Prokeš podal návrh, aby bylo toto vysvětlení prezentováno na 
webových stránkách školy. Následně proběhlo schvalování školního řádu.

Usnesení ŠR 5: ŠR bere na vědomí podané informace a schvaluje školní řád.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 6 – Schválení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Ještě před schválením pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání členové ŠR diskutovali o 
zohledňování žáků během distanční výuky a zda škola neuvažuje o zavedení slovního 
hodnocení. Mgr. Jana Benešová ujistila členy ŠR, že zájem o slovní hodnocení z řad rodičů, 
ale i žáků je minimální. Pedagogové se ale zdokonalují v metodách formativního hodnocení, 
které je pro žáky a  jejich rodiče mnohem přínosnější především v oblasti sebehodnocení a 
dalšího vlastního rozvoje během celého školního vzdělávání.

Usnesení ŠR 6: ŠR bere na vědomí podané informace a schvaluje pravidla pro 
hodnocení výsledků vzdělávání.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 0.

K bodu programu 7 – Diskuze

V průběhu diskuze se paní Andrea Novotná zajímala, zda by v případě dalšího zavedení 
distanční výuky, během nadcházejícího školního roku 2020/21, mohlo město Miroslav 
poskytnout škole pro žáky i učitele testy, aby výuka mohla probíhat prezenčně. Pan starosta 
Ing. Martin Plechatý uvedl, že tuto situaci prozatím ještě zastupitelé neřešili. Zároveň ale 
sdělil, že město Miroslav by chtělo opět obnovit některé z kulturních akcí, které v loňském 



roce covidová situace nedovolila uskutečnit a že v pátek, 25.června 2021, kdy bude žákům 
předčasně předáno vysvědčení, kvůli stavebním úpravám a rekonstrukci učeben fyziky a 
chemie ve škole, bude opět vstup na koupaliště pro všechny děti zdarma. Pan David Prokeš 
požádal zástupce z řad pedagogů o informaci o akcích školy do konce školního roku 2020/21. 
Mgr. Jana Benešová zmínila projektové dny „Nástrahy internetu“ a „Polygram“, společné 
focení tříd /26.5.2021/, Den dětí na zámku /28.5.2021/, rozloučení s deváťáky, možnost 
pasování páťáků, projektové dny zaměřené na ekologii, mezi něž patří i sběr starého papíru a 
drobného elektrozařízení, který letos proběhne bez vyhodnocení tříd a jednotlivců podle 
sesbíraného množství papíru, jelikož to současná situace nedovoluje. Pan David Prokeš se 
změnou souhlasil a podal návrh, aby se forma sběru starého papíru inovovala. Byl by rád, 
kdyby se určilo jiné místo sběru a pokud by to šlo, spojit tuto ekologicky prospěšnou činnost 
např. s kampaní „Ukliďme Česko“, jak tomu bývá ve většině okolních měst a vesnic. Dále se 
členové ŠR dohodli na tom, aby byli rodiče znovu informování pomocí webových stránek 
školy o tom, že veškeré akce školy jsou uvedeny v kolonce „Plán akcí“ v bakalářích.

Usnesení ŠR 7 - Členové ŠR se dohodli na změně organizace sběru starého papíru a 
drobného elektrozařízení. Zároveň podpořili opětovné informování rodičů na webových 
stránkách školy o tom, kde se mohou seznámit s celoročním plánem akcí školy. 

K bodu programu 8 – Závěr

Předseda ŠR Roman Volf poděkoval všem členům za účast a za poučnou diskuzi k daným 
tématům.

Zapisovatel: Mgr. Jana Pavlů

Ověřovatel zápisu: Mgr. Andrea Bartůňková
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