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Zápis z jednání školské rady 

Základní školy a mateřské školy Bohuslavice, okres Náchod 

30. 10. 2020, zahájeno v 17:00 přes videokonferenci 

Přítomni  za rodiče: Lenka Hronovská, Ondřej Veselý 

za pedagogy: Petra Balcarová, Milena Rydlová 

za zřizovatele: Roman Kyral, Petr Vaňát 

1. Petra Balcarová za pedagogický sbor přivítala nové členy ŠR zvolené rodiči. Následně došlo 

k volbě zapisovatele, kterým byl jednomyslně schválen R. Kyral. 

 

2. Volba předsedy – po krátké diskuzi byla na předsedkyni navržena Lenka Hronovská, která 

kandidaturu přijala. ŠR zvolila jednomyslně Lenku Hronovskou předsedkyní ŠR. 

 

3. Dále proběhla diskuze o činnosti školské rady. Petra Balcarová informovala, že bude v brzké době 

ŠR předložena ke schválení výroční zpráva za školní rok 2019/2020 a dále v souvislosti s pandemii 

Covid bude předložena úprava školního řádu. Z tohoto důvodu se členové školské rady dohodli na 

dalším jednání dne 6.11.2020 od 17h rovněž přes videokonferenci. 

 

4. Projednání stížnosti p. Matouška 

Před jednáním školské rady byla všem členům školské rady Romanem Kyralem zaslána stížnost p. 

Matouška, která byla p. Matouškem zaslána všem zastupitelům. Stížnost se týká zejména postupu 

pana ředitele v situaci, kdy došlo k nákaze některého z žáků ZŠ. 

Členové školské rady obsah stížnosti projednali a následně si k vysvětlení přizvali na jednání ŠR 

ředitele ZŠ. Ředitel uvedl, že dle pokynů KHS a krajského školského odboru musí v takovém 

případě jakákoliv opatření zavádět až na základě konzultace či pokynu KHS.  

ŠR požádala pana ředitele, aby na příští jednání ŠR předložil metodické pokyny, podle kterých 

postupoval. 

ŠR bude stížnost dále projednávat na příštím jednání poté, co jí budou předloženy pokyny, kterými 

se pan ředitel při svém postupu řídil. 

 

5. Diskuze 

Členové školské rady se zajímali o vyhodnocení vlivu na žáky dlouhodobého uzavření školy. Dále 

se zajímaly o opatření proti nákaze, která měla škola zavedené před uzavřením škol. Dále byli 

členové ŠR informováni panem ředitelem, že distanční výuka probíhá bez větších problémů, 

nicméně zejména u žáku 1. třídy je to obtížné nezbývá než doufat, že alespoň žáci první třídy (a 

ideálně druhé třídy) se brzy vrátí k prezenční výuce. 

Ředitel školy dále informoval o sponzorských darech a dotačních titulech, které se vedení školy 

podařilo získat. Díky těmto dotacím a darům bylo možné vybudovat ve škole novou 

polytechnickou dílnu a dále šicí dílnu, které vznikly na místě šaten a šatny byly přesunuty 

k novému vstupu do školy. Mimo to se podařilo opatřit nové vybavení pro žáky 3. a 4. třídy (nová 

tabule, lavice, židle a další nábytek).  

 

Příští jednání ŠR se bude konat opět videokonferencí v pátek 6.11.2020 v 17h. 

Jednání ukončeno v 18:30. 

Zapsal R. Kyral 


