
Zápis 
z 1. zasedání Školské rady při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488  

ze dne 12.01.2021  
(on-line) 

6. funkční období 
 
 
Přítomni:  Kaiserová Andrea 
      Kolesa Radek, Mgr. 
  Jorová Blanka, Mgr. 
      Vanišová Blanka, Mgr. 

Rejl Dušan, Mgr. 
 
Horáková Radová, Ing. – host 

 
Omluveni: Hendrych Tomáš, Mgr. 
  
Program:  1. Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
      2. Jednací řád ŠR 
      3. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
  4. Změny klasifikačního řádu  
      5. Různé 
      6. Program a termín příštího zasedání ŠR 
 
 
Ad 1) 
Úvodní slovo ředitelky školy, volba předsedy a jmenování tajemníka ŠR 
Ředitelka školy přivítala on-line připojené členy ŠR pro 6. funkční období. Připojení čenové ŠR zvolili na 
návrh ředitelky školy předsedu a po vzájemné dohodě byl rovněž jmenován tajemník tohoto orgánu školy. 
 
Předsedou ŠR byl zvolen Mgr. Dušan Rejl, a to poměrem hlasů 4-0-1. Tajemníkem ŠR se stala Mgr. 
Blanka Jorová, a to poměrem hlasů 4-0-1.  
 
 
Ad 2) 
Jednací řád ŠR 
Členové ŠR obdrželi ještě před on-line zasedáním návrh Jednacího řádu Školské rady při Základní škole, 
Trutnov, V Domcích 488. Předseda ŠR upozornil na možnost tento dokument dle potřeby upravovat a 
doplňovat (viz Čl. VI dokumentu). Oproti přechozímu funkčnímu období byl jednací řád doplněn v Čl. II o 
možnost on-line setkávání členů tohoto orgánu školy a v Čl. IV o hlasování ve věci přijatých usnesení formou 
on-line. Rozhodovat lze případně i mimo zasedání ŠR formou per rollam. 
Ke znění návrhu jednacího řádu nebyly připomínky.  
 
Jednací řád ŠR byl schválen v souladu s ustanovením § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., 
v platném znění, poměrem hlasů 5-0-0 a nabývá účinnosti dnem schválení, tj. 12.01.2021. 
 
 
Ad 3) 
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
Ředitelka školy předložila školské radě k projednání Výroční zprávu o činnosti subjektu za uplynulý školní 
rok ještě před plánovaným podzimním zasedáním, které se nakonec neuskutečnilo z důvodu dodržování 
bezpečnostních opatření proti šíření nákazy COVID-19.  Výroční zpráva je jedním ze tří dokumentů, které 
tento orgán školy schvaluje v souladu s ustanoveními § 168 odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 561/2004 Sb., v 
platném znění (dále jen školský zákon).  
Během úvodního představení tohoto dokumentu ředitelka školy konstatovala, že předložená výroční zpráva 
za školní rok 2019/2020 obsahuje veškeré povinné náležitosti dle příslušné vyhlášky MŠMT a následně 
zhodnotila uplynulý školní rok, který byl ve 2. pololetí výrazně ovlivněn nouzovým stavem, resp. podstatným 
omezením docházky žáků do školy.  
K obsahu výroční zprávy nebyly ze strany členů ŠR dotazy ni připomínky. 
 



 2 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 byla schválena poměrem hlasů 5-0-0. 
Schválená verze výroční zprávy bude zveřejněna na webových stránkách školy a v tištěné podobě 
předána zřizovateli. 
 
 
Ad 4) 
Změny pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
Podnětem k projednání změny pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (klasifikačního řádu) bylo 
doplnění zásad slovního hodnocení o tyto informace: 

• slovní hodnocení se provádí na základě žádosti zákonného zástupce žáka,  

• škola převede slovní hodnocení do klasifikace v případě přestupu žáka na školu, která hodnotí 
odlišným způsobem, a to na žádost této školy nebo zákonného zástupce, 

• škola převede slovní hodnocení pro účely přijímacího řízení. 
 
Navrhované úpravy pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byly schváleny bez připomínek 
poměrem hlasů 5-0-0. Schválená verze tohoto dokumentu bude zveřejněna na webových stránkách 
školy (viz přílohy).  
 
 
Ad 5) 
Různé 
Členové ŠR diskutovali o stávající situaci v oblasti školství. Zákonní zástupci žáků pozitivně hodnotili přístup 
školy i jednotlivých pedagogů k distanční formě vzdělávání a snahu nejen žákům pomáhat, ale také je 
motivovat k aktivnímu zapojení do výuky.  
Ředitelka školy konzultovala se zástupci rodičů zasílání zpráv týkající se změn ve výuce a provozu školy v e-
ŽK. Rodiče zhodnotili, že takto jim informace vyhovují.   
 
Členové ŠR obdrží od předsedy ŠR při možném osobním kontaktu Přílohu ke Zřizovací listině Školské rady 
při Základní škole, Trutnov, V Domcích 488 (jmenný seznam členů, podepsaný starostou města). 
 
 
Ad 6) 
Program a termín příštího zasedání ŠR 
1. Hospodaření školy v roce 2020 
2. Finanční plán subjektu pro rok 2021 
3. Zápis k PŠD na školní rok 2021/2022 
4. Různé 
 
Další pravidelné zasedání ŠR se uskuteční v dubnu 2021. Konkrétní termín a forma setkání budou ještě 
upřesněny a všem členům ŠR včas oznámeny.  
Členové ŠR byli upozorněni na to, že v případě potřeby lze zasedání tohoto orgánu školy svolat i dříve. 
 
 
Zapsala: Mgr. Blanka Jorová 
 
 
 
 
 
 
 
          …………………………..                                                     ………………………….. 
           předseda školské rady                                            tajemník školské rady 


