
Školská rada Základní školy Světice 

 

Zápis ze zasedání školské rady ZŠ Světice 

konané dne 14. 10. 2020 od 18 hod, online meet 

Zasedání se zúčastnili následující členové Školské rady. Školská rada je usnášeníschopná. 

Účastníci Členství v radě školy Přítomnost 

Petr Jarkovský 
Markéta Koběrská 
Olga Kyzlinková 
Martina Bosáková 
Kateřina Ruszová 
Jiří Vomlel 

zvolen za zákonné zástupce žáků 
zvolena za zákonné zástupce žáků 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
zvolena za pedagogy ZŠ Světice 
jmenována za zřizovatele 
jmenován za zřizovatele 

P 
P 
P 
P 
P 
P 

Hosté Pavla Žižková, ředitelka školy P 

Datum konání  14. 10. 2020  

Zpracoval Petr Jarkovský  
Legenda: P-přítomen, N-nepřítomen, O-Omluven 

 

Projednávaná témata: 

1. Projednání situace ve školní jídelně 
2. Projednání návrhu výroční zprávy školy 
3. Projednání dodatků Školního řádu k distanční výuce 
4. Další 

 

1. Projednání situace ve školní jídelně 

Školská rada (ŠR) projednala aktuální stav situace ve školní jídelně. Nejbolavějším tématem jsou malé 

porce. Diskusi vedla i nad peticí žáků ZŠ. ŠR se usnesla, že je třeba, aby se tématu někdo více věnoval. 

Bylo by třeba určit dedikovanou osobu za školu. Ředitelka školy prověří možnosti. ŠR také podporuje, ať 

se hlouběji problému věnují iniciátoři petice. 

 

2. Projednání výroční zprávy 

ŠR projednala návrh výroční zprávy a doporučuje ještě zmínit, jak dobře se naše škola vypořádala 
s nasazením distanční výuky.  

 

 

 

 



3. Projednání dodatků Školního řádu k distanční výuce 
 

ŠR projednala dodatky ke Školnímu řádu a doporučuje dvě změny: 

 Nařízení ředitelky školy při omezení osobní přítomnosti žáků v Základní škole Světice, 

zejména o povinnosti rodičů sledovat. ŠR doporučuje změnit na formulaci „rodiče jsou 

povinni zajistit, že se dítě pravidelně účastní výuky.“  

 

 ŠR doporučuje změnit i v materiálu Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců po 

dobu mimořádného opatření, kdy je zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Zákonný 

zástupce má povinnost: „sledovat aktuální informace prostřednictvím webové aplikace Škola 

OnLine a Google Classroom, webových stránek školy a reagovat na ně v součinnosti s 

požadavky školy“ nahradit „má povinnost zajistit, že se dítě pravidelně účastní výuky a 

k tomu mu jsou nápomocny webové aplikace Škola OnLine a Google Classroom a webové 

stránky školy. 

 

4. Další 

ŠR vedla diskusi o rychlém pořízení aplikace umleto.org. ŠR schválila rychlé pořízení této aplikace. 

Způsob financování bude dořešen ex post.  

Dále ŠR diskutovala personální situaci v týmu školy.  

 

 


