
Zápis ze  zasedání školské rady při ZŠ Velká Bíteš  

konaného dne 13. 10. 2020 v 15.00 hodin ve sborovně ZŠ, Sadová 579, Velká Bíteš 

Přítomní členové školské rady (dále jen „ŠR“): Ing. Libor Buchta, Mgr. Pavel Holánek,  

Mgr. Markéta Burešová, MUDr. Jitka Řezáčová, Mgr. Markéta Velebová, Bc. Jiří Dohnal. 

Jako host: Mgr. Věra Kroutilová, ředitelka ZŠ. 

PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY ZAHÁJIL JEDNÁNÍ A NAVRHL PROGRAM:   

1. Schválení VÝROČNÍ ZPRÁVY 2019/2020 

3. Schválení ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

3. Naplněnost tříd, počty žáků 

4. Materiální stav budov a zařízení 

5. Personální informace 

6. Provoz školy   

7. Informace o opatřeních a nařízeních vlády vzhledem k situaci ohledně COVID-19                                                                                                                                              

 K programu neměl nikdo výhrady.  

  

Materiály k projednání a ke schválení byly předem elektronicky zaslány. Materiály 

k projednání slouží k obeznámení s chodem školy. 

          

1. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 2019/2020 

• Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020 byla schválena. 

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

 

2. SCHVÁLENÍ ŠKOLNÍHO ŘÁDU A PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ 

• Školní řád s pravidly pro hodnocení žáků byl schválen. 

Hlasování: 6 - 0 – 0 (pro – proti- zdržel se) 

 

3. NAPLNĚNOST TŘÍD, POČTY ŽÁKŮ 

• Výsledky přijímacích zkoušek – viz Výroční zpráva 

• Zápis do 1. tříd – viz Výroční zpráva 

• Počty žáků v letošním školním roce – celkem k 7. 9. 2020 – 663 žáků, z toho 366 žáků  

na 1. stupni, kapacita školy a zařízení, naplněnost školní družiny – kapacita 175 dětí naplněna. 

 

 



4. MATERIÁLNÍ STAV BUDOV A ZAŘÍZENÍ 

PRÁCE PŘES PRÁZDNINY: 

• běžné údržbářské práce 

• vymalování chodeb v budově Sadová 

• dovybavení učeben skříňkami v budově Tišnovská 

• instalace pláten do učeben 

• rozdělení nábytku v učebnách dle inventárních seznamů 

• příprava, úklid a dezinfekce prostor na obou stupních dle zvýšených hygienických 

podmínek 

 

5. PERSONÁLNÍ INFORMACE 

Všichni vyučující jsou kvalifikovaní.  

Letos pokračuje na naší škole činnost školního psychologa. Náplní práce je samostatná 

poradenská činnost a činnosti stanovené legislativou. 

Počet asistentů pedagoga – 11 

6. PROVOZ ŠKOLY 

• pokračujeme v projektech Spoluprací k profesionalitě, Učíme se ze života pro život,  

Šablony II 

 

• Spolupráce se Základní školou a Praktickou školou Velká Bíteš, příspěvková organizace 

- prozatím využíváme školní zahradu této školy do vyřešení vlastního pozemku  

a současně v tomto školním roce poskytujeme škole dvě třídy a tělocvičnu pro výuku 

• Pronájem prostor 

- FC, HC, Mighty Shake a dalším externím organizacím poskytujeme prostory 

(tělocvičny). 

• ŠR bere informace ředitelky bez výhrad na vědomí.  

7. INFORMACE O OPATŘENÍCH A NAŘÍZENÍCH VLÁDY VZHLEDEM 

K SITUACI OHLEDNĚ COVID-19 

- zhodnocení uplynulého období 

- zavedená hygienická opatření 

- distanční výuka od 14. 10. 2020 viz Příloha č. 1 

 

Zasedání bylo ukončeno v 15:45 hod. 

                                                                  Zapsala:                 Mgr. Věra Kroutilová 

Zápis ověřil:          Ing. Libor Buchta 

                

       Mgr. Pavel Holánek 



Příloha č.1 

 

Distanční výuka   

 

Rozhodnutím vlády je od středy 14. 10. 2020 zakázána přítomnost žáků ve školách. Od této 

doby se všichni žáci účastní distanční výuky, tedy vzdělávání na dálku prostřednictvím 

internetu. Opatření platí pro všechny ročníky školy.  

Distanční výuka bude probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams dle stanovených 

rozvrhů, které budou s dalšími podrobnými informacemi sděleny třídními učiteli. Žádáme 

žáky a rodiče, aby průběžně sledovali webové stránky školy a komunikační nástroj Komens, 

kde budou sdělovány aktuální informace. 

Po dobu distanční výuky pokračuje provoz školní jídelny.  

Provoz školní družiny bude v tomto období přerušen. 

Distanční výuka všech tříd potrvá do pátku 23. 10. 2020. Po tomto období následuje týden 

s mimořádným volnem, státním svátkem a podzimními prázdninami. Návrat žáků do běžné 

prezenční výuky je prozatím plánován na pondělí 2. 11. 2020. 
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