
Zápis z jednání školské rady při Základní škole a mateřské škole 

Na Daliborce 

 
Na základě § 167 odst. 7) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) bylo předsedkyní školské rady Bc. Janou Bouzkovou 

svoláno již šesté zasedání Školské rady Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice pro 

funkční období 2018-2021.  

 

Datum jednání:  15. října 2020 
 
Členové školské rady:  Miloslava Černá, Mgr. Petra Sirotková, DiS., Mgr. Lada Štěpánková,           

Mgr. ŠárkaVálková, Ing. Tomáš Štayr, Bc. Jana Bouzková 
Vedení školy: 
Mgr. Jan Sezima - ředitel školy j. h. 
 

 

Přítomni jednání: 
Z důvodu nařízení vlády a proticovidových opatření byli zástupci školské rady s dokumenty 

seznámeni elektronickou formou a bylo hlasováno per rollam. 
Program: 
1) diskuze, připomínky a schválení výroční zprávy 

2) diskuze, připomínky a schválení školního řádu na škol. rok 2020/2021 a schválení pravidel pro 

hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách 

3) diskuze, připomínky a schválení ŠVP 

4) informace ředitele školy (aktuální epidemiologická opatření, zajištění distanční výuky, 

 personální a technické zabezpečení průběhu výuky) 

5) různé 

7) plán voleb členů ŠR na nové volební období 2021 – 2024 

 

ad 1) K formě a obsahu výroční zprávy nebylo sděleno významných výhrad, pozitivně hodnocena 

vložená fotogalerie. 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla všemi schválena per rollam. 

 

ad 2) Pan ředitel informoval přítomné o drobných změnách ve školním řádu: 

Nejedná se o faktické změny, ale pouze změny formálního charakteru – bližší specifikace pravidel 

omlouvání žáků – vše v souladu s platnou legislativou. 

Důležitou změnou je Příloha č.1 školního - nedílná součást ŠŘ od 19.10. podrobně charakterizující 

pravidla a organizaci distanční výuky na ZŠ Na Daliborce. 

Drobné připomínky ke školnímu řádu byly ředitelem školy zohledněny a školní řád i pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základní škole na školní rok 2020/2021 byly všemi 

schváleny per rollam. 

 

ad 3) Školní vzdělávací program doznal pouze drobných „kosmetických“ úprav směřujících 

k souladu se skutečností přio vyučování a s rámcovým vzdělávacím programem. Byla rozšířena 

nabídka volitelných předmětů v 7. – 9. ročníku a ze ŠVP byl vypuštěn nepocvinný předmět 

Třídnocká hodina v 7,. ročníku (v 6. ročníku zůstal zachován)   

Školní vzdělávací program byl bez výhrad přijat všemi přítomnými. 

 

ad 4) Členové školské rady byli ředitelem seznámeni s opatřeními směřujícími k zajištění 

bezpečnosti ve škole v souvislosti s epidemiologickými opatřeními a hospodařením a personálním 

zajištěním chodu školy, informoval rovněž o nastavení distanční výuky v souladu s požadavky 

MŠMT, kterému je věnována celá Příloha č.1 školního řádu. Pan ředitel připomenul důleřžitou roli 



sdílení informací, a to nejen na pracovišti formou on-line konferencí přes MS Teams, ale také ve 

vztahu k rodičům (el.ŽK Bakaláři) a široké veřejnosti (webové stránky školy. Přítomné také 

seznámil s proběhlými a plánovanými investičními akcemi v součinnosti se zřizovatelem, s 

koncepčním směřováním školy, představil Strategický plán školy Strategický plán rozvoje školy - 

dokument zpracovaný v průběhu ročního programu NIDV Strategie řízení škol ve spolupráci s 

PaedDr. Martinou Maněnovou, Ph.D. a Mgr. Petrem Lehkým ze ZŠ Úprkova v Hradci Králové, na 

který se ve výroční zprávě odkazuje a který charakterizuje dílčí i dlouhodobé cíle školy a je v 

souladu s dlouhodobou vizí školy. Ředitel zmínil úzkou spolupráci s MAS Podchlumí na přípravě 

dalších strategických dokumentů. Připraveností digitální a IT technikou, zapojením školy do 

osvědčených projektů např. s ČS, ale i s drobnými provozními problémy. 

 

ad 5) Diskutovány byly provozní záležitosti školy, epidemiologická situace ad. 

 

ad 6) Do konce měsíce dubna 2021 musí proběhnout volby (jmenování) členů školské rad pro 

funkční období 2021-2024 

 

Zapsala: předsedkyně školské rady Bc. Jana Bouzková 

V Hořicích dne 15. října 2020    


