
ZÁPIS 

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

které se uskutečnilo dne 23. 03. 2021. 

 

Jednání proběhlo bezkontaktně prostřednictvím e-mailu 

 

Účastníci: 

Za zřizovatele:              Mgr. Eva Pozníková  

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

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

Za vedení školy:   Mgr. Petr Cvrček 
 

Omluveni:    ----  

Ověřovatelé zápisu:   Mgr. Eva Pozníková, Mgr. Soňa Došková  

 

Navržený program: 

1. Provozní rozpočet na rok 2021 

2. Mzdový rozpočet na rok 2021 

3. Informace o průběhu distanční výuky v rámci ŠVP. 

4. Přijímací řízení žáků na střední školy a učiliště. 

 

 

AD. 1. +2. Provozní a mzdový rozpočet školy na rok 2021 

Školská rada vzala na vědomí informaci ředitele školy o mzdovém a provozním rozpočtu školy na 

rok 2021 – bez připomínek. 

 

AD. 3. Informace o průběhu distanční výuky v rámci RVP (Rámcový vzdělávací program)  

a ŠVP (Školní vzdělávací program)  

Ve dnech 02. 03. a 03. 03. 2021 byla na naší škole provedena kontrola České školní inspekce 

zaměřená na průběh a kvalitu distanční výuky. Kontrola je provedena na žádost ministerstva 

školství o zjištění celkového výsledku v České republice: 

Obecně – distanční výuka probíhá na ZŠ mnohem lépe než na SŠ, na naší škole funguje velmi 

dobře. Formy výuky většinou frontální s řízeným pohovorem. 

 

Hodnocení jednotlivých hospitací  

Pozitiva: 

- v hodinách příjemná atmosféra, vstřícnost, učitelé pomáhají, povzbuzují, pozitivní motivace 

- zapnuté kamery a mikrofony u učitelů 

- sdílení prezentací, tabulí, aplikací (více na II. stupni) 

- využití společného úložiště v Classroom – úkoly, materiály, přístupno žákům 

- žáci aktivní, zapojují se, příjemná atmosféra 

- hodiny mají spád, střídání činností 

- propojení s praxí, mezipředmětové, diferenciace 

- vedení žáků k samostatnému zdůvodňování, řešili problémy, přicházeli na řešení, čerpali z praxe,  

  propojení mezi hodinami 

- při delších blocích vložení pohybových aktivit, oddychová cvičení 

- Aj – 5.A – žáci četují v angličtině 

 



Negativa:  

- žáci nemají zapnuté kamery – v průběhu hodiny nerušilo, ale bylo by lepší, kdyby je měli 

- vysoce stanovené cíle, žáci neměli oddychovou aktivitu, vše využito pro výuku 

  

AD. 4. Přijímací řízení žáků na střední školy a učiliště 

Žáci 9. ročníku a žáci z nižších ročníků (5. a 7. třídy) mají přihlášky podané. Termíny jednotné 

přijímací zkoušky jsou posunuté až na květen 2021. 

Vzhledem k počtu žáků, kteří ze základní školy vycházejí a kapacitě míst středních škol 

v 1. ročnících, není obava, že by se žák na volenou (nebo podobnou) školu nedostal.  

 

Termín dalšího jednání  ŠR: 12. 10. 2021 od 15:00 hodin 

 

 

Vypracoval:  Mgr. Petr Cvrček 

 

V Hradci Králové, dne 23. 03. 2021  

 

 

 

USNESENÍ 

 

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

které se uskutečnilo bezkontaktně s využitím emailové pošty dne 23. 03. 2021. 

 

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

 

S c h v a l u j e 

 

B e r e   n a   v ě d o m í 
 

1. Informaci ředitele školy o výši provozním rozpočtu školy na rok 2021. 

2. Informaci ředitele školy o výši mzdového rozpočtu školy na rok 2021. 

3. Výsledek inspekční činnosti ČŠI z kontroly distanční výuky. 

4. Informaci o přijímacím řízení vycházejících žáků. 

5. Termín dalšího jednání Školské rady je 12. 10. 2021 od 15:00 hodin. 

 

 

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

 

 

 

Zapsal:   Mgr. Petr Cvrček    

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Eva Pozníková   

   Mgr. Soňa Došková 


