
Z Á P I S 
z 6. jednání školské rady (ŠR) Šlapanice 
konaného dne 15. února 2021 on - line 

 
Přítomni: 
Zástupci rodičů: Mgr. Jiří Hrdina 

Ing. Milan Pernica 
Zástupci města:       Ing. Martina Schusterová 
                                Mgr. Michal Klaška 
                                Mgr. Kateřina Migdau 

 
Zástupci školy:       Mgr. Zora Dufková 
                               Mgr. Jana Havlíčková 
                               Ing. Jitka Vilímová 

 
Omluveni:               Mgr. Andrea Hrabáková 
                 
Hosté: PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel školy  
 
 
PROGRAM: 

1. Zahájení, určení zapisovatele 
2. Distanční výuka ve škole, rozsah na jednotlivých stupních 
3. Individuální konzultace s vyučujícími, posílení ČJ a M u deváťáků 
4. Platnost ŠR 
5. Sportovní třída 
6. Volby do ŠR 
7. Závěr, různé 
 

Ad 1. Jednání školské rady bylo naplánováno na 17 hodin. Po připojení členů ŠR zahájila 
místopředsedkyně Mgr. Dufková jednání, seznámila členy s body programu, dohodla se s Mgr. 
Havlíčkovou o vyhotovení zápisu z jednání. 
 
 
Ad 2. Ředitel školy PhDr. Pavel Vyhňák podal souhrnnou informaci o průběhu distanční výuky za období 
od jara 2020. Mgr. Dufková informaci doplnila o písemný přehled online hodin na druhém stupni, který 
sdílela na obrazovce.  
 
Ad 3.  Rodiče žáků devátých tříd mají pochopitelně obavy o přípravu svých dětí na přijímací zkoušky.  
 
Od podzimu funguje kroužek pro přípravu k přijímačkám – přihlášení žáci v práci pokračují.  
Dále: 

- možnost procvičování k přijímačkám pro zájemce se zpětnou vazbou od učitele 
-  při zadávání práce v rámci DV byli žáci svými vyučujícími seznámeni s možnostmi, kde najdou 

zdroje   testových úloh k procvičení (+ možnosti u svého vyučujícího zkonzultovat řešení 
problémových úloh) 
 

Pokud má žák zájem o přísun materiálů k procvičování nad rámec nabízeného, není problém oslovit    
svého vyučujícího ČJ/M a domluvit se. 
Škola nabídla žákům 

- sadu testů CERMAT (aplikace pro mobilní zařízení, odkazy na webu školy) 
- „Přijímačky bez obav“ - výuková videa pro opakování (projekt MŠMT) 
- možnosti zkoušek nanečisto (zdarma v rámci projektu „To dáš“) 

 
Ad 4.  Dle pokynu MŠMT platnost ŠR končí tři měsíce ode dne skončení nouzového stavu. 
 



 
 
 
  
Ad 5. Sportovní třída 
 
Sportovní třída prvňáčků ve školním roce 2021/22 bude otevřena v případě splnění požadovaných 
kritérií. 

 
 Ad 6. Volby do ŠR 
 
 ŠR se dohodla na způsobu voleb do ŠR formou Edookitu. 

 
 

 
Zasedání školské rady bylo ukončeno v 18, 15 hod. 
 
 
Dotazy a podněty lze zasílat kterémukoliv členu ŠR, kontakty jsou zveřejněny na webu školy. 
 
 
 
 
 
 
 


