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/Zápis a usnesení ze zasedání školské rady/ 
 

Den a místo jednání: 15. října 2020, budova školy – místnost č. 53 

Omluvena:  K. Křížková 

Program: 

1. Zahájení, projednání programu 

2. Kontrola usnesení ze zasedání dne 14. 10. 2019 

3. Projednání „Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/20“ 

4. Projednání dokumentu „Pravidla hodnocení žáků školy“ 

5. Projednání dokumentu „Školní řád základní školy“ 

6. Různé 

 

Průběh jednání a jeho výsledky: 

1. Předsedkyně školské rady přivítala přítomné a požádala členy rady o schválení či doplnění 

programu a přizvání ředitele ZŠ k jednání k bodům 3 - 5 programu. Členové rady program 

akceptovali a dohodli se na přizvání ředitele školy na zasedání školské rady.  

Usnesení: 

a) Školská rada schvaluje navržený program. 

b) Ředitel školy byl přizván, aby seznámil členy rady s Výroční zprávou o činnosti 

školy za školní rok 2019/20, s Pravidly hodnocení žáků školy a Školním řádem 

základní školy. 

Usnesení k bodu 1 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

   

2. Školská rada projednala kontrolu usnesení ze zasedání dne 14. 10. 2019 a konstatovala,  

že všechna přijatá usnesení byla splněna. 

 

3.  Ředitel ZŠ podal komentář k Výroční zprávě o činnosti školy za školní rok 2019/20, 

kterou členové rady obdrželi k prostudování spolu s pozvánkou na jednání školské rady. 

V průběhu jednání dále zodpověděl dotazy, které mu byly položeny přítomnými členy 

školské rady. 

Usnesení: 

a) Školská rada projednala výroční zprávu školy a ocenila práci vedení školy  

a pedagogického sboru.  

b) Školská rada Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/20 Základní 

školy Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace 

schvaluje. 

Usnesení k bodu 3 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

4. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktualizovaným zněním Pravidel hodnocení 

žáků školy pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v distančním vzdělávání. 

Usnesení: 

       Školská rada projednala a schvaluje aktualizované znění Pravidel hodnocení žáků 

Základní školy Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková 

organizace. 

Usnesení k bodu 4 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

5. Ředitel školy seznámil členy školské rady s aktualizovaným zněním Školního řádu 

základní školy pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v distančním vzdělávání. 

Usnesení: 
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       Školská rada projednala a schvaluje aktualizované znění Školního řádu Základní školy 

Havířov – Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace. 

Usnesení k bodu 5 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

6. Různé 

Školská rada projednala různé možnosti distančního vzdělávání vzhledem k prostředí, ve 

které se ZŠ Jarošova nachází. Při epidemiologických opatřeních se nebere zřetel na žáky 

ze sociálně vyloučených lokalit. Rodiny těchto žáků často nedisponují dostatečným 

materiálním vybavením a rodiče nemají návyk vést své děti k učení. Za optimální variantu 

shledala školská rada tzv. střídavou výuku pro žáky 3. až 9. ročníku, tedy jeden týden 

prezenční vzdělávání a jeden týden distanční forma. Pro 1. a 2. ročník shledala školská 

rada jako optimální pouze prezenční formu z výše popsaných důvodů. Školská rada si 

dává za úkol tyto návrhy zaslat Školské komisi Magistrátu města Havířova. 

Usnesení: 

       Školská rada podává podnět k projednání na Školské komisi při Magistrátu města 

Havířova problematiky distančního vzdělávání v sociálně vyloučených lokalitách. 

Usnesení k bodu 6 programu bylo přijato všemi přítomnými hlasy. 

 

 

V Havířově dne 15. října 2020 

 

Podpis předsedkyně školské rady:               Mgr. Šárka Zapalačová 

 

Podpis zapisovatele:                  Mgr. David Kučák 

 

 

 

 


