
Školská rada dne 25.11.2020 

Přítomni: Jednání proběhlo online přes MS Teams 
členové: M. Klegerová (MK), R. Motlochová (RM), M. Roth (MR), I. Smrčková (IS), M. Hronková (MH) 

hosté: J. Měchura (JM)– host 

omluveni: R. Koutský (RK) 

Program:  
1) Schválení upraveného Školního řádu – úpravy pro distanční výuku 

2) Schválení upravených Pravidel pro hodnocení žáků – úpravy pro distanční výuku 

ŠR projednala  

1) Změny ve Školním řádu   
 účast na distanční výuce – povinnost 

 určení jednotných komunikačních kanálů pro distanční výuku 

 rozvrh hodin pro distanční výuku 

 zapůjčení techniky žákům pro distanční výuku 

 omlouvání nepřítomnosti žáka v distanční výuce 

 používání mobilních telefonů ve škole – úprava 

 zákaz nahrávání v distanční výuce bez souhlasu vyučujícího 

 zamykání kol a koloběžek na určených místech u školy 

2) Změny v Pravidlech pro hodnocení žáků   
 získávání podkladů pro hodnocení v distanční výuce 

 preferované formy distanční výuky 

ŠR vzala na vědomí 
---- 

ŠR odsouhlasila 
1) Nové znění Školního řádu a jeho přílohy Pravidel pro hodnocení žáků HLASOVÁNÍ (PRO: 5, ZDRŽEL SE: 0, 

PROTI: 0) 

ŠR iniciovala, prodiskutovala 
1) Zhodnotila dosavadní distanční výuku: 

 RM – poděkovala za 2. vlnu distanční výuky, velký posun k lepšímu, výborná úroveň, spousta synchronních 

online hodin (v některých dnech až příliš – např. 6 za sebou); žáci pracují, jsou dostatečně zatíženi; JM – 

vyzdvihl vysokou účast žáků na synchronních online hodinách a také na online kroužcích (např. Přípravy 

k přijímacím zkouškám), které ve škole probíhají 

 IS, MH - zpětná vazba od žáků - celkem to zvládají, učitelé v synchronní online hodině nevyužijí vždy celých 

45 minut nebo kombinují se samostatnou prací žáků, žáci tedy mají trochu času si odpočinout 

2) Náměty pro online výuku: 

 RM – delší přestávky v distanční výuce?; JM – v letošním školním roce vytvořil již 8 verzí rozvrhu, často se 

jedná o kombinace prezenční a distanční výuky, učitelé mnohdy učí jednu hodinu prezenčně a následující 

distančně – proto úprava přestávek není výhodná a jedná se o velkou komplikaci při tvorbě rozvrhu 

 RM – některé synchronní online hodiny v MS Teams (především na II. stupni) nejsou plánovány v dostatečném 

předstihu, objeví se chvíli před konáním hodiny; JM – jedná se o výjimečné případy, učitelé jsou poučeni, že 

tyto hodiny musí být zadány alespoň den předem, učitele opětovně upozorní 

 

Zapsal: J. Měchura 

Kontroloval: M. Roth, předseda ŠR 


