
Zpráva o činnosti školské rady Základní školy, Rýmařov, Školní náměstí 1, 

příspěvkové organizace, za školní rok 2020 – 2021 

 

S platností od 1. 9. 2020 byli krajem jmenovány nové členky školské rady: Bc. Iveta 

Podzemná, a Mgr. Zdeňka Sedláčková. V rámci individuálních třídních schůzek, které 

proběhly od 1. 9. do 11. 9. 2020, byly zvoleny členky školské rady z řad rodičů: Lenka Janů a 

Marie Zámečníková. Na pedagogické radě dne 24. 9. 2020 byly z řad učitelů zvoleny: Mgr. 

Žaneta Chovancová a Mgr. Marcela Štěpaníková. 

Dne 5. 10. 2020 se školská rada sešla v počtu 5 přítomných členů. Proběhlo seznámení 

a představení nových členů školské rady za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Hany Měrákové. 

Školská rada byla seznámena s jednacím řádem a zvolila si předsedkyni: Mgr. Marcelu 

Štěpaníkovou a místopředsedkyni: Mgr. Žanetu Chovancovou.  

Školská rada byla seznámena s Výroční zprávou o činnosti školy za rok 2019/2020. 

Zprávu rada jednohlasně schválila v počtu 5 přítomných členů. Dále byla školská rada 

seznámena s drobnými úpravami v ŠVP ZŠS v rozsahu: identifikační údaje školy, 

charakteristika a dlouhodobé projekty školy. Tyto změny rovněž školská rada schválila 

v počtu 5 přítomných členů. 

Druhé setkání proběhlo dne 2. 6. 2021. Jednání se účastnili 4 členové. Rada byla 

seznámena se Zprávou o činnosti příspěvkové organizace za rok 2020. Dále byla školská rada 

seznámena se změnami školního řádu v rozsahu: doplnění části slovní hodnocení u ZŠ 

(důvodem změny jsou doporučení z SPC). Změny školská rada odhlasovala v plném počtu 

přítomných členů (4). Dalším bodem jednání byly úpravy ŠVP pro ZŠ - důvodem je změna 

v RVP. Úpravy jsou v oblasti Informatika na 1. stupni. Školská rada tyto úpravy rovněž 

odhlasovala v plném počtu hlasů všech přítomných členů (4). 

Během školního roku 2020/2021 se školská rada a její členové scházeli pravidelně a 

téměř v plném počtu. Školská rada nebyla nucena řešit závažné záležitosti a přijímat 

významná opatření.  

Zpracovala: Mgr. Marcela Štěpaníková, předseda školské rady, dne 30. 6. 2021 

………………………………………………. 


