
Zápis ze zasedání 31. schůze Školské rady při Základní škole 
Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260 

 
 

Datum konání: 5. 10. 2020 
Místo konání: sborovna ZŠ 
Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. David Mareček, Ing. Petra Filipová, p. Lucie 
Večeřová, p. Andrea Sližová, Ph.D., doc. Ing. Jan Nečas, Mgr. Oto Polách, p. Jiří Koval 
Host: PaedDr. Jaromír Horký - ředitel základní školy 
Omluveni: Ing. Iva Lichnová 
  
Program:  
1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové 
2) Slovo ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Horkého  
3) Schválení Výroční správy 2019/2020 a Školního řádu   
4) Slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové   
5) Návrh termínu další schůze  
6) Diskuze 
 
Ad 1)  
Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné 
s programem schůze a přivítala hosta schůze nového ředitele školy PaedDr. Jaromíra 
Horkého. 
 
Ad 2) PaedDr. Jaromír Horký pokračoval slovy o prvních dojmech z nového pracoviště, 
zprávou o projektu na novu IT učebnu, plánovaném projektu Šablony III., zhotovení 
nových šaten pro 1. třídy, o pokračování postupné výměny školních tabulí v jednotlivých 
učebnách školy, havárii topení ve Scolarestu a dalším. Též zmínil plán průběhu 
distanční výuky pro II. stupeň. Dále pokračovala paní Mgr. Karla Šigutová zprávou o 
průběhu školního roku 2019/2020, kdy proběhly adaptační programy, Den zdatnosti, 
preventivní programy, Den země pro Beskydy a další. Slovo dostal též pan Mgr. David 
Mareček, který radu seznámil s probíhajícím projektem Green Life. 
 
Ad 3) Následovalo seznámení se zněním Výroční správy 2019/2020 a Školního řádu. 
Oba dokumenty byly po projednání připomínek jednohlasně všemi členy schváleny. 
 
Ad 4) Paní Mgr. Karla Šigutová poděkovala za finanční dar škole, který byl použit 
k zakoupení nové kytary pro školní družinu. Též zmínila nadcházející volby si školské 
rady pro volební období na roky 2021 - 2023.  
 
Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční v pondělí 26. 4. 2021 
v 17:15 hod. Termín i čas bude přizpůsoben aktuální epidemiologické situaci. 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byl vznesen dotaz na průběh distanční výuky v období jara 
2020. Vedením školy byly vysvětleny používané metody, platformy využívané ke 
komunikaci mezi žáky, rodiči i učiteli, hovořilo se také o změně školského zákona, který 
určuje povinnost účastnit se distanční výuky. Diskutovalo se o zákazu používání 
mobilních telefonů ve škole a o dopravní situaci před školou v ranních hodinách.    
 
 
 
      
 Ve Frýdlantě n. O., dne 12. 10. 2020                           Zapsala: Lucie Večeřová 


