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Zápis 30. schůze Školské rady při ZŠ Zubří 
konané dne 08.09.2020 
 
Zahájení: 16.00  
Ukončení:  17.16 
Přítomni:   viz prezenční listina – přítomno 7 členů, nepřítomni a omluveni – Machalová, Višinka. ŠR 

je usnášeníschopná – je schopno hlasovat 7 členů, na schůzi přítomen ředitel  školy Mgr. 
Stanislav Petružela. 

 
Schůzi řídil: předseda ŠR – Mgr. Marek Mikl 
Zapisovala: Mgr.  Svatava Martinátová 
 
Program:  
 

1) Přivítání a zahájení, proběhlo seznámení s návrhem programu – Mikl, návrh programu schválen 
 
 

2) Projednání významných koncepčních dokumentů školy 
 

a. ŠVP – nová verze 
Petružela - komentuje předem zaslané dokumenty, seznamuje s obsahem změn – Dějepis, 
Mediální výchova a druhý jazyk - Ruský jazyk 
Mikl – doplňuje okolnosti změn – reflexe na požadavky nově příchozích vyučujících a jejich 
učebního stylu 
Petružela – Ruský jazyk je reflexe na eventuální poptávku dalšího cizího jazyka, na požadavek 
ČŠI bylo vytvořeno jednolité znění bez dodatků 
 
Mikl – ukončil diskusi, provádí hlasování a usnesení. Pro přijetí ŠVP 7, proti 0, zdrželo se 0 
 
Usnesení : ŠR projednala a schválila ŠVP ZŠ-Zu/239/2020 platný od 01.09.2020 

 
b. Školní řád – nová verze 

 
Petružela – změny reagují na novelu Školského zákona, hlavní změna je začlenění distanční výuky 
do organizace a hodnocení, dále pak úprava používání resp. zákazu používání mobilních telefonů  
ve škole - odst 2.4 c), vše je vynucené změnami danými koronavirem a požadavkem on.line výuky. 
 
Mikl – stručně popisuje prvky distanční a on-lina výuky a organizační a systémové změny na škole. 
 
Oplatková – dotaz mimo nosné téma, jak je zaručen soulad neprobraného učiva, jeho procvičení  
a dobrání neprobraného učiva ? 
 
Petružela – procvičení bude řešeno jen v omezené, nezbytně nutné míře, pro nenarušení dalších 
témat dalšího šk. roku je třeba co nejdříve posunout výuku do  normálu. 
 
Martinátová – 1. st má lepší pozici díky květnové výuce, zátěž nebude taková. 

 
Mikl – ukončil diskusi, provádí usnesení. 

 
Usnesení : ŠR projednala a schválila školní řád ve znění ZŠ-Zu/394/2020 platný  
od 01.09.2020 do doby další změny. 
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c. Výroční zpráva 
 
Petružela – provedl zévrubný komentář s vysvětlením souvislostí, materiál byl zaslán členům ŠR 
předem, VZ má zákonnou strukturu, její obsah je díky koronaviru redukovaný, je ochuzený  
o úspěchy a akce školy z 2. pololetí, jsou zde zapracovány opatření a závěry vyplývající ze zprávy 
ČŠI. 
 
Mikl – ukončil diskusi, provádí usnesení. 

 
Usnesení : ŠR projednala a vzala na vědomí Výroční zprávu  2019/2020 
 
 
 

3) Dopravní situace v okolí školy 
 
Mikl – okomentoval stávající situaci, kdy došlo k významné investici a realizaci významných 
změn v dopravní obslužnosti u budovy Hlavní 70, vyzval k diskusi ohledně pochvalného/kladného 
stanoviska školní rady. Z široké diskuse (Petružela, Oplatková, Křenek, Cabáková, Mikl) vzešlo 
znění: 
„Školská rada s potěšením  přivítala realizaci změny dopravní obslužnosti u budovy školy Hlavní 
70 Zubří. Jedná se o prospěšnou modernizaci a posun, který je vyjádřením dlouhodobého úsilí 
nejenom školské rady, ale i členů zastupitelstva, Rady města a hlasů školní zainteresované 
veřejnosti. Zbudováním dojde nepochybně k posílení bezpečnosti dopravy, systematizaci 
dopravních návyků a zlepšení provozu kolem školy. Celková koncepce dopravní obslužnosti jako 
běžné součásti školy 21. století je pohledem do budoucna a jistě vyváží i ztráty (zeleň v okolí 
školy) a možná rizika (neodpovědné chování řidičů a chodců) této stavby. I přes drobné 
nedostatky a celkovou nynější nedokončenost celé stavby, považuje školská rada vzniklou stavbu 
za přínosnou a kladnou ve svých  hodnotách.“ 
 
Mikl  - stanovil příští schůzi jako kontrolní bod pro ověření deklarovaných slov ve smyslu ověření 
bezpečného a bezproblémového provozu a případné stanovení opatření školy. 
 
Usnesení : ŠR vyjádřila podporu realizaci modernizace dopravní situace v okolí školy 
 

4) Informace o projektech 
 

Mikl – podrobně, ale věcně informoval o probíhající projektové činnosti školy. Škola 
z organizačních, personálních a strategických důvodů nepřijala dodatečnou nabídku účasti 
v investičním projektu modernizace učebny. V současné době škola realizuje projekt Šablony 2, 
který má určité rizikové části díky koronaviru, je možné že se určité aktivity nezrealizují a tudíž 
dojde k vratce financí (zatím v řádu desítek tisíc a bez vlivu na rozpočet školy). Škola tato rizika 
bude průběžně vyhodnocovat. Dalším prvkem projektů bude účast školy v projektu Šablony 3, 
nyní je činnost ve fázi příprav, předpokládá se účast v ověřených aktivitách v obdobném rozsahu 
jako nyní (asistenti, ICT výuky, projektové dny). Plán podání žádosti – leden 2021, začátek 
realizace pak od 09/2021. 
 
Usnesení : ŠR vzala na vědomí stav projektové činnosti školy. 

 
5) Diskuse, různé 

 
Cabáková – vyjadřuje výhrady a zprostředkované názory rodičů vůči stavu a vzhledu školního 
webu a některých služeb informačního systému školy 
 
Mikl – web doznal významných změn v tzv. přístupnosti, je kompatibilní, přehlednost je relativní 
pojem, web je redakčním systémem, v něm je třeba hledat (web má vlastní vyhledávací engine), 
informací je zde mnoho, nebráníme konkrétním se podnětům na možnou změnu, ve srovnání 
s jinými školní weby není velkých kvalitativních a ni kvantitativních rozdílů. 
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Mikl – ohledně některých nefunkčností informačních systémů je nutno vzít v úvahu rozsah změn 
tj. asi 1000 klientů ve dvou robustních systémech (dmsoftware a Office365), dochází a ještě 
dlouho bude docházet k záběhu služeb, škola bude postupně a strategicky implementovat další 
moduly, které jsou sice funkční, ale nyní nevyužívané, prioritou je komunikace, v dalších létech 
po ověření využívání, přijde na řadu patrně implementace ŽK, poté třídní kniha, omluvenky, dále 
pak rozvrh a suplování. Škola ve strategické prozřetelnosti neaplikuje příliš mnoho změn  
pro restrikci chybovosti. 
 
Křenek, Oplatková – jak škola provozuje výuku v době post koronavirové, jak je připravena  
na další vlny karantény a opatření ? 
 
Petružela – snažíme se zachovat opatření s rozumem, cílem je co nejdelší běžný provoz, máme 
nehomogenní skupiny, běžnou vnitřní i venkovní výuku bez omezení pohybu, samozřejmě 
dezinfikujeme, zavádíme pravidla pro žáky, ve ŠD, ŠK, ŠJ i pro cizí osoby ve škole, jednáme 
spíše preventivně (izolace nemocných žáků), naše chování je v souladu se stávající legislativou  
a přístupem zodpovědných úřadů. 
 

6) Závěr 
 
Oplatková – přeje všem pracovníkům školy zdraví a úspěšný školní rok. 
 
Mikl – děkuje za účast, předpokládá další termín na konci 04/začátku 05/2021, provádí poučení  
o zápise a 17: 16 ukončil schůzi.  

 
 

Zhotovila  a kontrolovala: Mgr. Svatava Martinátová 
 

Schválil: Mgr.Marek Mikl, předseda ŠR     V Zubří 10.9.2020 


