
Zápis ze schůze Školské rady dne 26. 9. 2019 

 

Přítomni: 

Školská rada: 
za zřizovatele:  p. Dagmar Zrnová 
   p. Mgr. Michaela Pospíšilová  
za školu:  p. uč. Mgr. Jitka Bušová 
   p. vych. Michaela Skácelová  
za rodiče:  p. Petra Horáková - omluvena 
   p. Dagmar Zajíčková – předsedkyně ŠR 
Hosté: 
ředitelka ZŠ  p. Mgr. Lenka Beranová 
zástupkyně ředitelky p. Mgr. Jana Klanicová 
 
Program: 
1. Úvod  
2. Zahájení 
3. Aktualizace školního řádu – Dodatek č. 3 
4. Různé 
5. Závěr  
 
 

 
1. Úvod 
Schůze Školské rady byla svolána na žádost ředitelky školy na 26. 9. 2019 v 15.30 hod., do 

ředitelny ZŠ Zdounky. Předsedkyně ŠR společně s paní ředitelkou přivítala všechny přítomné.  

2. Zahájení schůze 
Členům ŠR byly předány materiály k projednání a schválení. 
 

3. Aktualizace školního řádu – Dodatek č. 3 
Paní ředitelka podala informaci, že dle informací vyučujících někteří rodiče a žáci 1. st.  

zastávají názor, že plnění domácích úkolů je činnost dobrovolná a vyjádřili své připomínky. 

Paní ředitelka sdělila, že tuto záležitost konzultovali s pedagogy na poradě a že 

z pedagogického hlediska je dle jejich názoru „opakování matka moudrosti“ a domácí 

příprava a plnění domácích úkolů jsou nezbytnou součástí vzdělávání.  Na základě těchto 

skutečností byl vypracován Dodatek č. 3 ke školnímu řádu platnému od 10. 1. 2017. Kapitola 

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se 

zaměstnanci, podkapitola Povinnosti žáků se doplňuje takto: „Žáci jsou povinni plnit zadané 

domácí úkoly, cvičení apod. dle pokynů vyučujících a v řádném termínu.“ Tento Dodatek byl 

projednán pedagogickou radou dne 19. 9. 2019. 

Školská rada projednala, jednohlasně a bez připomínek schválila Dodatek č. 3 ke školnímu 

řádu platnému od 10. 1. 2017. Kapitola 1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných 

zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci, podkapitola Povinnosti žáků se 



doplňuje takto: „Žáci jsou povinni plnit zadané domácí úkoly, cvičení apod. dle pokynů 

vyučujících a v řádném termínu.“, s platností od 1. 10. 2019. 

Dodatek č. 3 ke školnímu řádu byl schválen v předloženém znění dne 26. 9. 2019. Tento 
Dodatek nabývá platnosti od 1. 10. 2019. 
 
 
4. Různé: 
 Paní ředitelka podala informaci, že v termínu od 7. 10. do 11. 10. bude probíhat tradiční sběr  
starého papíru, opět ve spolupráci se společností Naja servis. 
 
5. Závěr: 
Paní ředitelka se s přítomnými členy ŠR rozloučila a poděkovala všem za účast a pozornost. 
Schůze byla ukončena v 15.50 hod. 
 
 
Zapsala:   Dagmar Zrnová 
Dne:          26. 9. 2019 
 
 
 
  

 

  ……………………………………………………..          ……………………………………………… 
          Dagmar Zajíčková             Mgr. Michaela Pospíšilová 
            předsedkyně ŠR           členka ŠR 
 
 
 
 
 


