
Zápis ze zasedání 32. schůze Školské rady při Základní škole 
Frýdlant n.O. nám. T.G.Masaryka 1260 

 
 

Datum konání: 21. 6. 2021 
Místo konání: učebna ZŠ 
Přítomni: Mgr. Karla Šigutová, Mgr. Oto Polach, Ing. Petra Filipová, p. Lucie Večeřová,  
Mgr. Věra Otawová, Jakub Kodytek 
Omluveni: Mgr. Jana Menšíková, Ing. Iva Lichnová, doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.  
Host: PaedDr. Jaromír Horký - ředitel školy 
  
Program:  
1) Zahájení a úvodní slovo předsedkyně školské rady paní Mgr. Karly Šigutové 
2) Slovo ředitele školy pana PaedDr. Jaromíra Horkého 
3) Volba předsedy a místopředsedy školské rady   
4) Schválení „Jednacího řádu školské rady“ 
5) Návrh termínu další schůze  
6) Diskuze 
 
Ad 1)  
Schůzi zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Karla Šigutová a seznámila přítomné 
s programem schůze. 
 
Ad 2) PaedDr. Jaromír Horký pokračoval informacemi o průběhu vzdělávání v období distanční 
a rotační výuky, s tímto spojené zaštítění školy technikou pro online výuku, zmínil 
neuskutečněné akce díky Covid situaci, dále hovořil o zakoupení 8 ks nových tabulí do 
kmenových tříd, o opravě šaten pro 1. třídy, zastřešení pergoly v atriu školy, renovaci 
gymnastických prostor galérie v tělocvičnách včetně zabezpečení balkónů, o otevření nové IT 
učebny, o schválení realizace environmentální učebny v prostorách zahrady ŠD s využitím i pro 
zájmové kroužky a školní družinu. Následně pokračovala paní Mgr. Karla Šigutová zprávou o 
průběhu školního roku 2020/2021, o zajištění distanční výuky na I. i II. stupni, hovořila také o 
akcích školy - proběhl Den dětí, projektové dny, Šablony II, Sportovní kurz pro žáky 9. ročníku, 
Olympiáda atletické všestrannosti 1. stupně s účastí TV Polar, návštěva ZŠ Komenského, 
úspěšná účast na vědomostní soutěži „Už tam budem“ v ČT Ostrava, pozvání na soutěž 
Bludišťák a zápis do 1. tříd. Také zmínila, jakým způsobem probíhal provoz ŠD pro integrovaný 
záchranný systém v době uzavření škol.    
 
Ad 3) Následovala volba předsedy a místopředsedy školské rady, kdy byla jednohlasně zvolena 
paní Mgr. Karla Šigutová do funkce předsedy a paní Lucie Večeřová jako místopředseda.  
 
Ad 4) Dalším bodem bylo seznámení s Jednacím řádem školské rady a jeho následné 
schválení. Byl vznesen návrh o doplnění článku č. 6 – schopnost usnášet se i elektronicky.  
 
Ad 5) Následující schůze se dle rozhodnutí rady uskuteční dne 4. 10. 2021. 

 

Ad 6) V závěrečné diskuzi byl vznesen dotaz na zmírnění systému výběrových řízení, průběh 
rotační výuky a řešení dopravní situace před školou v ranních hodinách.     
 
 
 
      
 Ve Frýdlantě n. O., dne 30. 6. 2021                                        Zapsala: Lucie Večeřová 


