
ZÁPIS 
 
Z 2.zasedání školské rady konaného dne 15. 5. 2020 
 
Přítomní členové ŠR: 
 
Mgr. Štěpán Prokop, RNDr. Radomíra Šafářová, Mgr. Věra Zapletalová 
 
Ostatní přítomní: Mgr. Romana Chlubnová – ředitelka školy, Jaroslav Sáblík – předseda 
SRPDŠ 
 
Program: 
 
1. Otevření MŠ a 1. stupně ZŠ po ukončení nouzového stavu 

1.1. Paní ředitelka informovala ŠR o metodikách a doporučeních KHS a MŠMT, kterými se 
bude škola po otevření řídit. Školka byla připravena na otevření už v termínu 11.5., nebo 
18. 5., ale zřizovatel ZŠ a MŠ v Polničce rozhodl o odsunutí otevření až na 25.5. 
společně s 1. stupněm ZŠ.  

 
2. Informace o výuce a opatřeních v době uzavření škol  

2.1. Paní ředitelka informovala ŠR o činnosti školy a metodách výuky v době uzavření školy. 
Mgr. Prokop doplnil debatu zkušenostmi učitelů z online výuky. Na základě těchto 
informací ŠR doporučila zvážit do budoucna zavést jednotné online aplikace pro celou 
školu a pravidelně zvyšovat IT gramotnost učitelů. 

 
3. Diskuse:  

a) Vzhledem k tomu, že MŠ byla uzavřena 2 měsíce, od poloviny března do poloviny dubna 
a řada rodičů vyčerpala velkou část dovolené kvůli uzavření firem, bylo by vhodné zjistit, 
jaký by byl zájem rodičů o prázdninový provoz MŠ. Paní ředitelka je schopná zajistit 
provoz jedné třídy po celou dobu prázdnin.  

b) Protože s otevřením školy začne i provoz školní jídelny, bylo by vhodné informovat 
obyvatele obce o možnosti odebírání obědů ze školní kuchyně, samozřejmě za dodržení 
bezpečnostních opatření. 

 
Usnesení č. 2/2020 
 
15. 5. 2020 - školská rada vzala na vědomí informace ředitelky školy o činnosti školy, výuce 
během uzavření škol a o připravenosti výuky a zajištění bezpečnostních pravidel po otevření 
školy a školky. 
Školská rada doporučuje zjistit zájem rodičů dětí v MŠ o prázdninový provoz a v případě 
dostatečného zájmu tento provoz zajistit po celou dobu prázdnin. 
 
Zapsal předseda ŠR RNDr. Radomíra Šafářová                       V Polničce dne 15. 5. 2020 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Štěpán Prokop  

Mgr. Věra Zapletalová 


