
Zápis ze zasedání Školské rady Základní školy, jež je součástí Základní školy  
a mateřské školy, Praha 8 – Ďáblice, U Parkánu 17 
 
Datum konání 18. února 2021 

Místo: budova ZŠ 

Přítomni:  Mgr. Zdeněk Rajtr, Alena Votavová, PhDr. Václav Trojan, Mgr. Lukáš Krump, Mgr. Eva 
Švancarová, Mgr. Iva Herbstová 

Hosté: Mgr. Josef Buchal, ředitel školy, Mgr. David Pařík, zástupce ředitele, Mgr. Tomáš Novotný, 
zástupce ředitele 

Program zasedání: 
1. Informace ředitele školy o aktuálním dění v ZŠ  
2. Diskuze 
3. Doplnění zápisu o hlasování per rollam z 10. 11. 2020 – schválení Výroční zprávy za rok 2019/2020.  
 
Bod č. 1 
Ředitel školy informoval členy ŠR o současné situaci v souvislosti s probíhající covidovou 
celospolečenskou krizí a jejím dopadu na školní vzdělávání. 
Školská rada byla informována o zajištění distančního vzdělávání (DV) a rozvrhování hodin online (OL) 
výuky na 1. a 2. stupni. Při stanovování pravidel a organizace DV vycházelo vedení školy ze zkušeností 
z jarního období DV, z příkladů dobré i problematické praxe ve škole i v jiných školách. 
Vedení školy se jednoznačně vymezilo proti zkreslujícím cíleným propagačním mediálním reportážím 
a informacím, které mnohdy postrádají objektivní rozměr. 
Vedení školy je v nezáviděníhodném postavení, kdy stanovuje způsob a organizaci DV s ohledem 
k rozdílným možnostem žáků a domácností.  
Školská rada byla informována o intenzivním a soustavném úsilí vedení školy o zajištění pozitivní 
pracovní atmosféry mezi zaměstnanci školy i žáky školy. Současná situace je značně obtížná pro žáky, 
nesmírně náročná pro rodiče a nezměrně nesnadná pro pedagogy školy.  
 
Bod č. 2 
V rámci diskuze přednesla paní Herbstová dotazy a potřeby některých rodičů žáků 7.B a 5.B třídy. 
Pan Rajtr popsal situaci z pohledu učitele. 
Pan Krump ocenil, jak se DV od jara kvalitativně posunulo k lepšímu. 
Pan Trojan zhodnotil celospolečenskou situaci z nadhledu svého mnohaletého působení ve světě 
školského managementu napříč republikou a poukázal na tlak, do něhož se školy dostávají. 
Paní Švancarová požádala o zjištění názoru rodičů všech žáků školy. 
Vedení školy připomnělo, že všichni žáci i rodiče mají možnost domluvit si osobní (individuální) online 
konzultace (vysvětlení probíraného učiva, důvěrné projednání složitých rodinných a jiných těžkostí, 
které doma řeší, atd). Tato nabídka zůstává ze strany rodičů a žáků nevyužita.  
 
Bod č. 3 
10. listopadu 2020 vzhledem k epidemiologické situaci proběhlo formou per rollam – e-mailovou 
komunikací hlasování členů ŠR o Výroční zprávě za rok 2019/2020.  
Členové Školské rady měli možnost se předem podrobně s Výroční zprávou seznámit a 10. 11. 2020 
byla schválena všemi členy – tedy 6 hlasy. 
  
V Praze dne 18. 2. 2021 

 

Alena Votavová, předsedkyně Školské rady 


