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ZÁPIS Z 1. SCHŮZE ŠKOLSKÉ RADY ZŠ A MŠ VALEČ 
ze dne 25. 8. 2020 

 
 

Místo konání 
Sborovna ZŠ a MŠ Valeč 
 
Přítomni členové ŠR 
Pavel Zikán, Mgr. Marie Masopustová, Mgr. Jarmila Čierná, Bc. Ivana Kuchaříková, 
Bc. Markéta Janečková, Mgr. Monika Palátová, Petr Šebek, Jiří Veselý Dis., 
Mgr. Jan Nešpor 
 
Host          
Mgr. Lenka Kohoutová 

 
              Program  

1) Zahájení 
2) Školní a klasifikační řád 
3) Případná opatření při zjištění nákazy covid-19 v MŠ a ZŠ Valeč 
4) Různé 
5) Diskuse 
6) Závěr 

 
Ad 1) Zahájení 
Schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda školské rady pan Pavel Zikán. Přednesl program    
jednání. Program byl schválen jednomyslně. Zapisovatel schůze byla navržena 
a schválena Bc. Ivana Kuchaříková. 
 
Ad 2) Školní a klasifikační řád 
Pan Pavel Zikán přednesl připomínky ke Školnímu řádu a Klasifikační řádu. 
Vyjádření paní ředitelky školy k připomínkám ke Školnímu řádu (ŠŘ): 

 Změny v souvislosti s distančním vzděláváním bude možné projednat 
až po novele Školského zákona. 

 Paní ředitelka informovala o organizaci školní družiny a otevírání školy 
pro žáky. 

 Během prázdnin 2020 byla do ZŠ a MŠ Valeč instalována rekuperace. 
Paní ředitelka seznámila školskou radu s provozem rekuperace a organizací 
větrání učeben.  

 Žákovská knížka je dokument, který slouží k výměně informací mezi školou 
a rodiči (omluvenky z TV). 

 ŠŘ bude doplněn o informace o zákazu manipulaci s rekuperační jednotkou. 

 „Pozemky“ = areál školní zahrady, prostranství u sokolovny (pozemky, 
kde žáci pod vedením vyučujícího, pracují v předmětu pracovní činnosti 
a tělesné výchovy. 

 Školní řád – předpis, který uplatňuje vnitřní život školy. 
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 Kvalifikační řád – je zpracován na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb. o 
základním vzdělávání a na základě zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). 
 

Ad 3) Případná opatření při zjištění nákazy covid-19 v MŠ a ZŠ Valeč 
Paní ředitelka seznámila školskou radu o opatřeních školy vzhledem ke Covid-19, 
vydané 24. 8. 2020, na základě manuálu vydaném MŠMT „Provoz škol a školských 
zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ ze dne 17. 8. 2020. 
Dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách školy.  
 
Ad 4) Různé 

 Paní ředitelka informovala o organizaci a provozu školy. 

 Školská rada jednohlasně odsouhlasila návrh paní ředitelky o zapracování do 
ŠŘ podmínky používání mobilních telefonů během pobytu ve škole. 

 Školská rada jednohlasně odsouhlasila návrh o zapracování do ŠŘ o zákazu 
manipulace žáků s rekuperací. 

 ŠŘ bude doplněn o výše zmíněné body a bude následně schválen školskou 
radou. 

 
Ad 5) Diskuse 

 Současná situace v obci Valeč a okolí vzhledem ke Covid-19. 

 Provoz školní jídelny vzhledem ke Covid-19. 
 

Ad 6) Závěr  
Konec schůze 19:10 hod. 

  
 
Zapsala: Bc. Ivana Kuchaříková 
 
 
Ve Valči, dne 25. 8. 2020  
 
 
 
       
 
 

………………………………… ………………………  ……………………………................................... 
             Bc. Markéta Janečková                Pavel Zikán 
                        Ověřovatel                Předseda ŠR  

     


