
 
 

 
Schůze ŠR 7.4.2021 od 17.00 hod. Online – MS Teams  
 
Přítomní členové ŠR: Ing. D. Škrobánek 
                                   Mgr. J. Štychová 
                                   Mgr. R. Hůlová 
                                   Mgr. J. Prchal 
                                   Mgr. J. Pošta     
 
                              Omluveni: Mgr. P. Náprstková  
                                              
Program:  
 
1. Online výuka  
2. Setkávání se důvěrníků tříd se školou 
3. Práce na školním pozemku 
4. Rezignace p. Škrobánka na funkci ve školské radě 
 
 
K bodu č. 1: 
 
Pan Škrobánek popisuje současnou situaci distančního vyučování z pohledu některých rodičů.  
Výuka je na mnohem vyšší úrovni, než byla na podzim, avšak učitelé přistupují různě k zadávání 
úkolů. Někdo je posílá přes zadání MS Teams, někdo je zadá na hodině, někdo napíše do chatu a 
někdo zasílá emaily. Pokud děti mají více učitelů, je tento systém pro děti matoucí. Pro rodiče, kteří 
mají navíc děti ve více třídách, je komplikované se v tom orientovat.  
Pan Prchal a paní Hůlová informují ŠR, jakým způsobem oni sami přistupují a vedou distanční výuku, 
tento jejich způsob je v souladu s tím, jak byl celý učitelský sbor proškolen v rámci školení MS Teams 
a jak bylo též řečeno vedením školy. Paní Štychová má také pozitivní zkušenost. Všechny její 3 děti 
jsou vzdělávány distančním způsobem, který byl řečený panem Prchalem i paní Hůlovou.  
Jelikož ani ředitel školy pan Král, ani zástupkyně ředitele paní Vlasáková, kteří byli na zasedání 
školské rady pozváni, se z něj omluvili, nebylo možné odpovědi získat. Proto ŠR žádá vedení školy o 
písemné vyjádření k těmto připomínkám ze strany rodičů, proč se tomu tak děje. Dále také ŠR žádá 
vedení školy o to, aby došlo ze strany školy - vyučujících k větší jednotnosti v distanční výuce. 
 
K bodu č. 2: 
 
Dle informací od třídních důvěrníků neprobíhá jejich setkávání se zástupcem vedení školy a 
nediskutují se tedy podněty a připomínky rodičů. Školská rada vznáší dotaz vedení školy, z jakého 
důvodu se tyto schůzky nekonají, například i online způsobem. Paní Štychová navrhuje užší 
spolupráci třídních důvěrníků a zástupců rodičů ve ŠR tak, aby byly na jednání ŠR objektivně 
prezentovány náměty a připomínky ze strany rodičů. 
 
K bodu č.3: 
 
Pan Prchal informoval školskou radu o stavu stavebních prací na školním pozemku. Pokud vše půjde 
podle plánu, bude areál k dispozici žákům od září 2021. 
 
K bodu č.4: 
 
Pan Škrobánek oznámil školské radě, že rezignuje s okamžitou platností na svou funkci ve školské 
radě a to z osobních důvodů. Poděkoval členům školské rady za spolupráci a sdělil, že tuto informaci 
také předá řediteli školy, aby mohly být vyhlášeny volby jeho nástupce. 
 
Vzhledem k bodu č. 4 nebyl dohodnut další termín zasedání školské rady. 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 18h. 
 
Zápis provedl David Škrobánek 


