
ZÁPIS 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, 

které se uskutečnilo v úterý 07. 04. 2020 

 

Jednání proběhlo elektronicky – přes e-mail. 

Přítomni: 

Za zřizovatele:                         Mgr.. Eva Pozníková, Ing. Simona Strejčková 

Za školu:                                            Mgr. Marcela Dlabáčková, Mgr. Jolana Lehká 

Za zákonné zástupce žáků:                Ing. Radek Homoláč, Mgr. Soňa Došková  

Za vedení školy:                                Mgr. Petr Cvrček  

Ověřovatelé zápisu:                         Mgr. Eva Pozníková Mgr. Marcela Dlabáčková 

 

 

Program: 

1) Informace o distanční výuce 

2) Zápis žáků na školní rok 2020/21. 

3) Různé 

 

Ad 1. Uzavření školy, distanční výuka 

Od 11. 03. 2020 je základní škola z nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Byly zrušeny všechny 

školní i mimoškolní aktivity – LVVZ, Krasopsaní, Zdolávání nejhlubších míst naší planety, výlety, Školy 

v přírodě, exkurze,…. Školy zavedly domácí výuky. 

Při zahájení distanční výuky jsme nejdříve přešli k zadávání úkolů a komunikaci s žáky a rodiči přes 

sdílený disk a e- maily. Bylo to nejrychlejší řešení. Po informaci, že uzavření škol bude trochu delší, jsme 

hledali přehlednější a snaží aplikaci hlavně pro žáky a rodiče. Žáci na II. st. mají založeny školní  

e-mailové účty, které jsou přístupné i rodičům (dostali při založení přístupové údaje). 

Proto jsme přešli na aplikaci Google Classroom. Jak rodiče, tak žáci celkem rychle si zvykli na nové 

prostředí a jsou s ním spokojeni – je přehledné a vše na jednom místě a vidí po opravě vyučujícím hned 

výsledek práce svého dítěte. I vyučující má přehled, kolik žáků odevzdalo, kolik již má opraveno. Je zde i 

možnost zadat testy a hned je i opravit. Tento způsob výuky je uplatňován na II. st. 

Na I. st. žáci dostávají učivo na celý týden. Třídní vyučující se snaží zachovat zadávání učiva a úkolů tak, 

jak jsou žáci zvyklí z běžné výuky. Množství zadávaných úkolů se postupně nastavilo, aby žáci (i rodiče) 

stíhali. Učivo je zadáváno přes e-mail rodičů. 

Všichni využívají dle možností i další zdroje výuky –CT Edu, DUMy, E-knihy a audio knihy zdarma, 

Khanova škola, Metodický portál RVP, Minecraft Education Edition, mujRozhlas, Nakladatelství 

FRAUS, Nakladatelství Nová škola, Nakladatelství Taktik, Scio, Umíme fakta, Umíme to, UčíTelka, 

Youtube výuková videa,….. 

Učitelé využívají i videokonference. Rodiče jsou i nadále informování pomocí Bakalářů. 

Pokud žák nemá k dispozici PC nebo internet, má úkoly připraveny v kanceláři školy, kde si je může 

vyzvednout a sem je i vypracované zase odevzdat. 

 

Žáci mají stanovena pravidla pro hodnocení. Vyučující využívají slovní, bodové i hodnocení známkou.  



Vyučující spolu komunikují pomocí mailu, telefonu či videochatem. Scházíme se 1 x 14 dní ve škole na 

krátké porady, která je dobrovolná a za dodržení veškerých opatření. 

 

 

Ad 2. Zápis do 1. třídy pro šk. rok  2020/2021 

Dle nařízení Ministerstva školství zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 proběhne 

bez přítomnosti dětí i rodičů ve škole pouze elektronicky v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2020. 

Rodiče vyplní žádost elektronicky přes naše webové stránky. Následně si zarezervují čas, kdy se dostaví 

do školy k podpisu žádosti. Pro příští šk. rok chceme otevřít 1 třídu s 27 žáky. 

   

Ad 3. Různé 

Od čtvrtka 09. 04. 2020 je otevřeno školní hřiště (je nutné dodržovat daná opatření a pravidla).  

Od května budou probíhat i zápisy do MŠ. Opět bez přítomnosti dětí a elektronicky. 

 

 

 

 

 

Termín příští schůzky: 13. 10. 2020 v 15.00 hod. 

 

Zápis z jednání Školské rady je dán k dispozici všem členům rady a řediteli školy. 

 

 

 

Vypracoval Mgr. Jolana Lehká 

 

 

 

 

V Hradci Králové, dne 07. 04. 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



USNESENÍ 

 

z jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králové, Pešinova 146, které se 

uskutečnilo v úterý 07. 04. 2020. 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole, Nový Hradec Králov, Pešinova 146: 

 

B e r e  n a  v ě d o m í   

1) Informaci o zabezpečení výuky. 

2) Informaci o zápisu do 1. tříd. 

 

Usnesení schváleno 5 hlasy, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

 

 

Zapisovatel:    Mgr. Jolana Lehká 

Zástupce předsedy školské rady: Mgr. Jolana Lehká 

Ověřovatelé:    Mgr. Eva Pozníková 

     Mgr. Marcela Dlabáčková 


