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Zápis ze schůze Školské rady SŠDSaJ 
 
Datum konání: 2. března 2021  
 
Vzhledem k závažné situaci, která nastala díky pandemii coronaviru, jsme ve spolupráci s 
vedením školy rozhodly, že osobní setkání rady školy se z důvodu bezpečnosti neuskuteční 
a toto zasedání proběhne on- line formou. 
 
Členové rady školy, kteří se vyjádřili per rollam - souhlasí s proběhnutím rady 
on-line formou. 
 
Místo konání:  on-line Microsoft Teams  
 
Přítomni:  
Kamila Bartošová, Ing. Jana Fatěnová, Hana Horská, Ing. Viktor Pázler, Mgr. Albert 
Kubišta 
 
Host: Ing. Soňa Froňková 
 
Nepřítomni: 
Omluveni: Tomáš Gregořica 
 
Program: 
 
1. Diskuze a projednání rozpočtu školy. 
2. Diskuze a projednání školního řádu 2020– úpravy dle požadavků distanční 
výuky. 
3. Informace  s 1. online setkáním zaměřené na podporu členů školských rad a 
zástupců hlavního města Prahy. 
4. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy. 
5. Diskuze. 

 
 

 
Jednání:  
 

1. Diskuze a projednání rozpočtu školy. 
Školská rada SŠDSaJ byla seznámena a projednala přehled hospodaření v roce 2020. 

Školská rada SŠDSaJ projednala návrh rozpočtu na rok 2021. 

Všichni přítomní členové školské rady souhlasí s návrh rozpočtu na rok 2021. 



Zápis ŠR SŠDSaJ z 2. 3. 2021 2 

 

2. Diskuze a projednání školního řádu  2020 – úpravy dle požadavků 
distanční výuky. 
Školská rada SŠDSaJ byla seznámena s školním řádem a úpravami, které byli 
provedeny v souvislosti se zavedením distanční výuky. 
 

Mgr. Albert Kubišta:  
Článek 7 - KLASIFIKAČNÍ ŘÁD - D) Hodnocení žáků, kteří nejsou státními občany České 

republiky.  Hodnocení se provádí na základě doporučení PPP. 

je vhodnější oficiální formulace: D) Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ).  

Hodnocení se provádí na základě doporučení PPP. 

 

Ing. Soňa Froňková: Bude zapracováno. 
 
Všichni přítomní členové školské rady souhlasí po úpravě v čl. 7. Klasifikační řád – 

bod D) Hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). s úpravami školním řádu 

2020 a školní řád schvalují. 

 
3. Informace z 1. on-line setkání zaměřeného na podporu členů školských 

rad a zástupců hlavního města Prahy. 
Vít Šimral, PhD et PhD člen Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a 
podpory podnikání inicioval on-line setkáním zaměřené na podporu členů školských 
rad, na které pozval předsedy školských rad Pražských škol. Jednání se účastnilo cca 
40 zástupců školských rad. 
Na programu jednání bylo:  

1) Školské rady jako součást strategie Prahy, očekávání od členů školských rad nominovaných za 

zřizovatele. 

2) Představení struktury užitečného minima pro členy školských rad připravovaného Prahou. 

3) Prezentace a diskuse ke zjištěním z dotazníku pro předsedy školských rad škol zřizovaných 

HMP. 

4) Diskuse a sdílení, jaké potřeby mají členové školských rad, a co by jim mohlo pomoci k jejich 

činnosti (témata: aktivizace rodičovské komunity, volby do školských rad, jednací řád, výroční 

zpráva, strategie rozvoje školy, školské rady v době pandemie apod.). 
 
ad1) – členové nominovaní zřizovatelem, jak se prokázalo v anketě, která toto setkání 
předcházela, se v některých případech nezapojují a neúčastní školských rad. Pokud 
tato situace nastává, má rada právo navrhnout magistrátu výměnu člena 
nominovaného zřizovatelem. 
Členové rad škol poukazovali na dobrou zkušenost se se zapojením zástupce žáků do 
školské rady a s propojením na Školní parlament. 
 
ad2) – byla představena struktura minima pro práci školské rady. 
 
ad3) – předsedové školských rad byli požádáni o vypracovaní dotazníku před 
setkáním. Dotazník zpracovalo cca 46 škol. Pro magistrát to byla pozitivní zpětná 
vazba. Dotazník nebyl zatím vyhodnocen, byli jsem seznámeni s okruhem vyjádření 
k položeným otázkám. 
 
ad4) - z diskuse vyplynulo, že v současné složité situaci, kdy školy musí aktivně 
reagovat na nastalé situace, není prvořadé se zabývat fungujícími školskými radami. 
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4. Seznámení s koncepčními záměry rozvoje školy. 
V současné mimořádné situaci, kdy je škola pro žáky uzavřena, probíhá distanční 

forma vzdělávání díky elektronickým komunikačním prostředkům. 

Pedagogové vyučují z domova za pomocí elektronických komunikačních prostředků. 

Při výuce se používá počítačová aplikace MICROSOFT TEAMS a  MOODLE.  Rodiče 

mají díky elektronické žákovské knížce a její aplikaci domácí úkoly přehled o 

zadávaných úkolech pro žáky.  

5. Diskuze         
Ing. Viktor Pázler:   
1/ Jak probíhá péče o školní koně.  

- díky zaměstnancům školy a dobrovolným brigádníkům je postaráno o koně, kteří 

vyžadují pravidelnou a bezodkladnou péči. 

2/ Máte představu jak proběhnou maturity a přijímací řízení.  
Ing. Soňa Froňková: V současné situaci, čekáme na oficiální pokyny, které budou 

aktuální v daném období. Maturity a přijímací řízení připravujeme.  

Kamila Bartošová:  
1/ Počet hodin matematiky – není jich nějak mnoho. 

Ing. Soňa Froňková: Na naší škole je povinný minimální rozsah matematiky. Někteří 
žáci preferují matematiku jako maturitní předmět. 
 
2/ Na webových stránkách školy je zveřejněn školní učební plán. Odpovídá či neodpovídá 
současné výuce.  
Ing. Soňa Froňková: Prověřím, zda je uveřejněn aktuální školní učební plán. 
 
3/ Proč v distanční výuce není zveřejňován rozvrh výuky s dostatečným předstihem? 
Třeba dnes byli zaslány pozvánky na výuku na tento týden. 
Ing. Soňa Froňková: Výuka probíhá dle stálého rozvrhu a v rámci „klasických „hodin jsou 
žáci zváni na on-line výuku. Protože musíme reagovat i na situaci, kdy onemocní pedagog a 
zajišťujeme suplování, tak se stane jako v tomto případě, že pozvánky na on-line hodiny 
jsou zasílány, v reakci na nastalou situaci a možnostech suplujícího pedagoga. 
 
 
Ing. Jana Fatěnová – doplnění informací – pokud dcera p. Gregořici úspěšně odmaturuje, 
budou muset na podzim proběhnout doplňující volby do rady za zástupce rodičů a zletilých 
žáků. Zabezpečí škola. 
 
 
 
Usnesení: 
 
            Členové rady školy: 
               - souhlasí s proběhnutím rady on-line formou. 
 

Školská rada SŠDSaJ projednala: 
- návrh rozpočtu na rok 2021, 

a vzala na vědomí: 
- výsledek hospodaření za rok 2020. 
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Školská rada SŠDSaJ schvaluje: 
- po úpravě v čl. 7. Klasifikační řád – bod D) Hodnocení žáků s 

odlišným mateřským jazykem (OMJ).  školní řád 2020. 

 

Školská rada SŠDSaJ ukládá SŠDSaJ: 
- připravit podzimní doplňující volby do rady za zástupce rodičů a zletilých žáků. 

 

 

 
 
 
 
V Praze dne 2. 3. 2021 zapsala: Ing. Jana Fatěnová 

předsedkyně ŠR 


