
Zápis z jednání školské rady ze dne 13.4.2021 
 
Přítomni: Lucie Václavková, Alena Kolovrátková, Hana Sieglová, Markéta Kadlecová, Petr Soukup,  
Petr Kubíček (od 18:11 hod.) 
 
Hosté: Denisa Mikelová (18:06- 18:45), Jolana Fuchsová (18:30 – 19:08) 
 
Lucie Václavková zahájila jednání v 18:06 hod. 
 
Program jednání: 
 
1. Návrat do škol + prevence (p. Mikelová) 
2. Konkursní řízení na výběr nového ředitele 
3. Určení zástupce školské rady voleného rodiči 
 
Hlasování: Pro: 5 
 

1. Návrat do škol + prevence 
Paní Mikelová seznámila členy s aktuální situací týkající se preventivních programů včetně 
aktivit plánovaných po návratu dětí zpět do škol. V současné době škola nezvažuje možnost 
preventivních programů online formou z důvodu nedostatečné efektivity online formy. Dále 
Lucie Václavková seznámila členy se zpětnou vazbou k problematice návratu dětí do škol od 
paní učitelky Polákové. V rámci stmelování kolektivu se velmi osvědčil aktuálně realizovaný 
projekt participativního plánovaní. 
Lucie Václavková informovala o průběhu ankety realizované společností Kalibro (nástroj pro 
monitorování distanční výuky), dále Markéta Kadlecová informovala o anketě mezi studenty, 
kterou realizovala a byla cílená na konkrétní problémy v rámci výuky. 
Zkušenosti paní Mikelové se zachycením dětí, které potřebují pomoc (před nouzovým stavem) 
je, že informace nejvíce sbírají třídní učitelé a asistenti a dále přes platformu „Nenech to být“, 
která se ve škole osvědčila. 
Dále diskutovali H. Sieglová, M.Kadlecová, L.Václavková, A.Kolovrátková, P.Soukup. 
J.Fuchsová potvrdila počet dětí s potřebou pomoci v řádu jednotek. 
 
Dále paní Denisa Mikelová seznámila členy komise s financováním preventivních programů a 
skutečností, že po návratu všech dětí do škol bude pravděpodobně vyšší potřeba finančních 
prostředků pro oblast prevence. 
 
Závěrem diskuse k tomuto bodu je shoda všech členů na tom, že dříve zvažovaná anketa ke 
zjišťování potřeb dětí po návratu do školy je v tuto chvíli bezpředmětná. 
Lucie Václavková zmínila možnost informovat o prevenci v rámci KZ. Alena Kolovrátková 
příležitostně prověří možnost informovat o oblasti školní prevence v některém z budoucích 
vydání KZ, případně zajistí přípravu příspěvku do KZ. 
 

 
 

2. Konkursní řízení na výběr nového ředitele ZŠ 
 
Petr Soukup seznámil členy ŠR s ukončením pracovního poměru ředitele Černého a dále 
informoval o podmínkách konkursního řízení na ředitele ZŠ.  Volba člena komise za pedagogy 
proběhne v týdnu od  19.4.2021. 



 
 

3. Určení zástupce školské rady voleného rodiči 
 

Lucie Václavková navrhla Alenu Kolovrátkovou za zástupce školské rady voleného rodiči za 
člena konkursní komise pro výběr nového ředitele ZŠ. Alena Kolovrátková s nominací 
souhlasila. 

 
 

Usnesení: Školská rada jmenuje do konkursní komise pro výběr nového ředitele členku Ing. 
Alenu Kolovrátkovou. 

 
Hlasování: Pro: 5 , Zdržel se: 1 

 
 

Předběžný termín příštího jednání ŠR byl stanoven na začátek června, pokud nebude potřeba 
operativně něco řešit dříve.  
 
Jednání bylo ukončeno v 19:30 hod. 
 
 
Zapsal: Alena Kolovrátková 


