
Zápis 

z jednání školské rady 31. 8. 2020 v 16 hodin 

Přítomni: Mgr. Jana Levíčková, Mgr. Dana Čandová, Zdeňka Dvořáková, Martin Kotápiš,   

 Bc.Josef Vejšický, Gabriela Heczková 

Hosté: Mgr. Jitka Šebková – ředitelka ZŠ Mirovice, Bc. Jitka Pazderníková 

Program. 

1. Zahájení, přivítání a seznámení s programem 

2. Schválení změn ve školním řádu 

3. Informace ředitelky školy k novému školnímu roku 2020/2021 

4. Poděkování za dosavadní práci člence rady paní G. Heczkové 

5. Doplnění školské rady o nového člena 

6. Diskuse 

7. Závěr 

Ad 1/ Jednání školské rady zahájila předsedkyně Mgr. Dana Čandová, přivítala přítomné a 

seznámila je s programem jednání. 

Ad 2/ Členové ŠR schválili navrženou změnu ve školní řádu – 3. pětiminutová přestávka byla 

prodloužena na desetiminutovou (důvod - nedostatek času na přípravu na čtvrtou vyučovací 

hodinu). Konec vyučování se tedy posunul o pět minut. 

Ad 3/ Ředitelka školy Mgr. Jitka Šebková informovala členy ŠR o novém školním roce 

2020/2021. 

• Otevření nové mateřské školy – čtyři oddělení, kapacita 96 dětí 

• Malování několika tříd v průběhu hlavních prázdnin 

• Podmínky výuky v době koronaviru – dbát na hygienu, nebude pitný režim 

• Neuskutečnění výměnného pobytu žáků ze Švýcarska – hygienická opatření 

• Dočasné omezení plánování hromadných akcí – sportovní liga, lampionový průvod, 

Bazárek 

Ad 4/ Ve ŠR ukončila k 31. 8. 2020 práci členka Gabriela Heczková, její syn Adam Pták přestal 

být žákem naší školy a přešel na sportovně zaměřenou školu do Písku. Kromě poděkování 

dostala paní G. Heczková za práci ve ŠR i drobnou odměnu. 

Ad 5/ Na místo paní Heczkové nastoupila náhradnice paní Bc. Jitka Pazderníková, a to na 

základě výsledků voleb do ŠR. 

Ad 6/ Následovala diskuse – nejvíce se členové ŠR zajímali o novou MŠ a její provoz.  

Ad 7/ Jednání ŠR ukončila její předsedkyně v 17 hodin. 

 

                                                                                                      Zapsala: Mgr. Dana Čandová 

V Mirovicích 31. 8. 2020 


