
Zápis z 1. zasedání školské rady ZŠ Borek, funkční období 2020-2023 

Místo konání: Multifunkční učebna ZŠ Borek 

Datum a čas konání: 07. 10. 2020, 17:00hod 

Přítomni (bez titulů): p. Bušková, p. Uhlíř, p. Kortusová, p. Malík(online-karanténa), p. Šonková,  
p. Kaislerová, p. Cvach (ředitel školy) 

Zapisovatel: M. Uhlíř 
Ověřovatel: F. Malík 

Program: 

1. Stručná informace o poslání ŠR (ŘŠ pro nové členy) 
2. Jednací řád 
3. Volba nového předsedy/kyně – volba nového místopředsedy/kyně 
4. Schválení výroční zprávy školy 
5. Vyjádření se ke změnám v ŠVP  
6. Organizace tohoto školního roku, stručný nástin akcí a opatřeními proti Covid-19, Informace 

o testování žáků 5. ročníku (květen 2020) 
7. Informace o šablonách III (dotace) 
8. Projednání rozpočtu 
9. Různé 

 

1. Přivítání přítomných. Představení principů a fungování školské rady nově zvoleným členům rady. 
Dále bylo přistoupeno ke schválení program jednání, které bylo bez výhrad schváleno. 
Hlasování: 6 pro/0 proti/ 0 zdržel se hlasování 
Program jednání rady byl schválen 

2. V rámci projednání jednacího řádu nebylo vzneseno žádných zásadních připomínek a členové 
navrhli o řádu hlasovat. 
Hlasování: 6 pro/0 proti/ 0 zdržel se hlasování 
Jednací řád byl schválen v předloženém znění  

3. Pan ředitel oslovil přítomné dotazem, zda má být volba předsedy rady uskutečněna tajnou nebo 
veřejnou formou. Členové rady vyslovili souhlas s návrhem na veřejnou volbu.  
Členové rady přistoupili k volbě předsedy. Nejprve byli navrženi kandidáti na tuto funkci a z nich 
potom veřejným hlasováním většinou hlasů volen předseda. 
Předsedou rady byl zvolen p. Malík, který své zvolení a funkci přijal 
Dále členové rady přistoupili k volbě místopředsedy. Nejprve byli navrženi kandidáti na tuto funkci 
a z nich potom veřejným hlasováním většinou hlasů volen místopředseda. 
Místopředsedou rady byla zvolena p. Šonková, která své zvolení a funkci přijala 

4. Jednohlasné schválení výroční zprávy za školní rok 2019/2020 – po ujasnění několika dotazů z řad 
školní rady panem ředitelem byla výroční zpráva jednohlasně schválena. 
Hlasování: 6 pro/0 proti/ 0 zdržel se hlasování 
Výroční zpráva byla schválena 

5. Pan ředitel seznámil školní radu se změnami v ŠVP (Školní vzdělávací program). Změna se týká 
zařazení a změny vyučovacích hodin výuky informatiky a anglického jazyka od nižších tříd. Došlo 
k vysvětlení změn v rozvrhu vyučovacích hodin s ohledem na platný rámcový vzdělávací program 
MŠMT. 

6. Od p. ředitele představeny plánované aktivity a akce školy. Plánované testování znalostí žáků 5. 
ročníku ZŠ Borek plánováno na 5.2021 z definovaných předmětů. 



Obecně nelze predikovat další vývoj, případné realizace daných aktivit se budou řídit 
epidemiologickou situací, dále instrukcí KHS a pokyny MŠMT. 

7. Informace p. ředitele o získání prostředků z dotačních programů na IT vybavení učeben a nových 
učebních pomůcek. Představení části již nakoupených pomůcek. 

8. Seznámení školské rady s návrhem rozpočtu na rok 2021, kde došlo k mírnému nárůstu vlivem 
epidemiologické situace a zavedení distanční výuky.  

9. Různé  
i. Otevřena otázka týkající se komunikace a spolupráce školy s rodiči v oblasti prevence a aktivní 

detekce šikany a kyberšikany. 
Ze strany školní rady vznesen návrh na pravidelné předkládání výsledků/přehledu z detekce 
šikany, kyberšikany s ohledem na predikci a dopady na školu jako takovou při společných 
jednáních školské rady. 
 

 

 

 

 

 
V Borku 07.10.2020 
Zapsal: M. Uhlíř 
Ověřil: F. Malík předseda 


