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Školská rada při ZŠ Znojmo, náměstí Republiky 9 

 
Zápis z jednání ŠR konané dne 2. 4. 2020 

 

ŠR proběhla vzhledem k nouzovému stavu a uzavření školy formou emailové komunikace. 

 

Vyjádřilo se:  9 členů Školské rady (dále jen ŠR) 

ředitel školy Mgr. Jiří Šmahaj jako host - skola@zsrepubliky.cz,   

tel: 724 175 192 

zástupkyně ředitele školy Ing. Ivana Šťastná jako host 

 

 

Za zřizovatele: Mgr. Jan Blaha – jan.blaha@muznojmo.cz, tel: 605 405 730 

   MUDr. Ludmila Šikýřová – ludmila.sikyrova@nemzn.cz;  

  tel: 604 365 342 

   Bc. Marta Vavříková – marta.vavrikova@seznam.cz 

  tel: 606 948 012 

 

Za rodiče:  MUDr. Tomáš Rozvadovský – rozvadovsky@seznam.cz,  

    tel: 775 551 525 

   Mgr. Vladislav Krčál – vladislavkrcal@seznam.cz; tel: 737 116 974 

   Ing. Lucie Alexová – alexovalucie@seznam.cz 

  tel: 720555020     

 

Za školu:   Mgr. Lenka Rosenheimová – lenka.rosenheimova@zsrepubliky.cz; 

    tel: 732 614 313 

   MgA. Maryla Vlková – maryla.vlkova@zsrepubliky.cz, 

    tel. 731 402 766  

  Mgr. František Havlík - frantisek.havlik@zsrepubliky.cz, 

    tel: 604 812 893 

 

 

 

 

 

1. Seznámení s výukou v době uzavření školy v důsledku koronavirové krize 

2. Zpráva o (ne)používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení 

3. Zpráva ředitele školy o činnosti školy 

4. Školní rok 2020/2021 

 

Ad 1. V důsledku uzavřené školy v době koronavirové krize přistoupila škola k výuce na dálku 

– na webových stránkách školy je v sekci „Domácí příprava“ rozcestník, kde si žáci najdou 

svoji třídu a dle jednotlivých předmětů mají k dispozici výukové materiály (úkoly, pracovní 

listy, novou látku, prezentace, videa). Na této formě výuky pracuje každý z vyučujících. Dále 

mají žáci k dispozici odkazy na jednotlivé webové stránky s výukovými programy, 

vzdělávacími aktivitami či jinými interaktivními formami výuky. Funguje také nepřímá 

komunikace se žáky a jejich rodiči pomocí emailů. Někteří vyučující využívají i jiných forem 

výuky – skype, messenger, e-learning. 
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Situaci škola vnímá i jako příležitost k novým formám výuky, kdy využíváme k této činnosti 

informační technologie. Získané zkušenosti se nám tak mohou hodit jak v rozšiřování 

pedagogického portfolia každého z kantorů, tak v případě další krizové situace. 

 

Ad 2. Od školního roku 2019/2020 je na škole zavedený zákaz používání mobilních telefonů a 

jiných elektronických zařízení v budově školy a na školních akcích (dle rozhodnutí vedoucího 

akce). Za 1. pololetí uvedeného šk. roku bylo zaznamenáno 21 případů porušení školního řádu, 

opakovaně byl školní řád porušen u dvou žáků, za což jim bylo uděleno kázeňské opatření dle 

platného školního řádu. Žáci hodnotí tento krok vedení školy spíše kladně (dle anonymního 

dotazníku), pedagogové hodnotí tento krok jednoznačně kladně. 

V tomto ohledu se vedení školy také rozhodlo o volném pohybu žáků v budově školy o všech 

přestávkách, což bylo ze strany žáků oceněno jako vstřícný krok – se žáky bylo projednáno na 

zasedání Žákovského parlamentu ZŠ náměstí Republiky.  

  

Ad 3.  

 

- zápis do 1. tříd (bude uskutečněn bez osobní přítomnosti žáků, viz webové stránky 

školy) – k 1. 4. 2020 12 žádostí o přijetí 

- přijímací zkoušky na SŠ (příprava probíhá on-line formou, viz bod č. 1) 

- naplnění budoucích 6. tříd (naplněnost 6. tříd bude s největší pravděpodobností 

maximální, tzn. 3 třídy po 30 žácích) 

- 6. 3. 2020 – večírek SR (večírek SR se pro velký zájem ze strany rodičů a bývalých 

žáků uskuteční příští rok v Dukle – konferenční a společenské centrum Znojmo – 

reagujeme tak na již nedostačující kapacitu v Kuchařovicích) 

- Den otevřených dveří byl pro tento školní rok zrušen 

- budou zrušeny ŠVZ – čas bude zaměřen na výuku 

- řešení budovy v parku – v lednu bylo odesláno na MÚ Znojmo vyjádření k budově 

v parku (viz příloha). Do konce tohoto školního roku by se měl zřizovatel vyjádřit, co 

s budovou zamýšlí. 

 

Ad 4. Od začátku příštího školního roku bude fungovat elektronická žákovská knížka a 

elektronická třídní kniha. Tato skutečnost se bude týkat žáků 2. stupně, na 1. stupni bude 

zachována papírová podoba ŽK, třídní kniha bude vedena elektronickou formou. 

 

 

 

 

 

 

 


