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Výroční zpráva o činnosti školské rady  

ve školním roce 2019/2020 

 

 

 

Školská rada při ZŠ a MŠ ve Stráži nad Nisou (dále jen ŠR) je zřízena podle § 167 zákona 

č. 561/2004 Sb. (dále jen školský zákon) a pracovala v počtu 3 členů: 

 

Jiří Zvolánek – zástupce zřizovatele 

Mgr. Marie Spurná – zástupce pedagogů 

Petra Stejskalová – zástupce rodičů  

 

 

ŠR se v tomto školním roce sešla celkem třikrát, na některých setkáních byla přítomna jako host i 

paní ředitelka Mgr. Jindřiška Trčálková. 

 

Úkoly ŠR jsou definované v § 168 školského zákona a jedná se většinou o konkrétní jednorázové 

úkony, např. schválení výroční zprávy školy apod. 

Vedle plnění těchto úkolů je hlavním posláním ŠR vzájemná komunikace o požadavcích, 

problémech a podnětech ze strany školy, rodičů i obce.  

Kontakty na jednotlivé členy ŠR byly zveřejněny na webových stránkách školy. Tam byly 

umísťovány i zápisy z jednotlivých setkání ŠR. 

 

 

Informovanost ŠR 

 

Mgr. Jindřiška Trčálková předložila ŠR začátkem školního roku ke schválení změny a dodatky ve 

školním řádu a výroční zprávu školy za školní rok 2018/2019. Na dalších schůzkách byla ŠR  

informována o zamýšlených a realizovaných investicích, o projektech MŠMT, plánovaných 

žádostech o dotace, o stavu přijímacích řízení do MŠ a do 1. třídy ZŠ, o školních projektech 

(Předškolák, Erasmus +, ...) o přípravě akcí, kterých se účastní i rodiče (dílny, sportovní akce), 

apod. 

 

Pan Zvolánek předkládal požadavky školy zastupitelstvu obce, průběžně ŠR informoval o 

činnostech obce souvisejících se školou nebo o schválených investicích. 

 

 

Spolupráce rodičů 

 

Na setkáních ŠR předkládala paní Stejskalová různé dílčí připomínky ze strany rodičů.  
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Témata k jednání  příklady 

 

1. Rekonstrukce prostor v budově 2. stupně a na školních pozemcích 

Během školního roku probíhala rekonstrukce půdních prostor, která vyžadovala po odhalení 

rozsáhlejších vad delší čas a pokračovala až do období letních prázdnin v r.2020. 

Rekonstrukce vyžadovala vyšší investici, než bylo původně plánováno, a bylo nutné vypsat 

výběrové řízení na vzniklé vícepráce. 
Škola získala také nový pozemek za prostorem mateřské školy, který slouží k uskladnění 

zahradní techniky. Zbylý prostor je určen pro školní družinu.  

 

2. Nové vybavení školy 

V rámci tzv. šablon se škole podařilo získat iPady, které mohou být propojeny s 

interaktivními tabulemi a slouží při výuce.  

Od nového školního roku 2020/2021 má škola v plánu spravovat data v novém datovém 

systému. V rámci sjednocení správy dat bude v tomto systému vedena i elektronická 

žákovská knížka.  

 

3. Mimořádná situace z důvodu Koronaviru Covid 19 

Druhá polovina školního roku byla významně poznamenána mimořádnou situací z důvodu 

Koronaviru a vládou vyhlášeným mimořádným stavem. ZŠ i MŠ byla uzavřena, výuka 

probíhala distanční formou dle možností školy i žáků. V některých třídách probíhala online 

výuka, žákům byly zasílány podklady ke studiu a úkoly k vypracování prostřednictvím 

elektronické žákovské knížky. Tento styl výuky byl náročný pro obě strany a škola se 

snažila vycházet vstříct námětům a požadavkům rodičů. Žáci, kteří neměli k dispozici 

počítač, si mohli ze školy zapůjčit notebooky.  

Od konce května probíhala omezená výuka na 1. stupni ZŠ pro skupiny o 15 žácích při 

dodržování potřebných hygienických opatření. V červnu pak následovalo otevření výuky 

pro stejný počet dětí i na 2. stupni na dva dny v týdnu.  
 

Nestandardní výuce byla přizpůsobena i závěrečná klasifikace žáků. 
 

Zápisy do ZŠ i MŠ proběhly ve většině případů pouze elektronickou formou. 

 

 

V průběhu školního roku 2019/2020 nebyla ŠR doručena žádná oficiální stížnost. Všechny podněty 

a připomínky byly předány kompetentním osobám. 

Spolupráce s vedením školy i zastupitelstvem obce je velmi dobrá. 

 

 

 

Ve Stráži nad Nisou 24. 8. 2020 

 

Vypracovala: Petra Stejskalová, předseda ŠR 


