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Jednání per rollam se zúčastnili členové ŠR: Mgr. Bc. Anna-Marie Malá, Ing. Jan Mareš, Ing. Michaela 

Brožová, Michal Jelínek, Mgr. Markéta Štěpánová, Mgr. Marcela Malíková, Mgr. Marcela Repáčová, Mgr. 

Eva Čížková 

Omluven: Ing. Drlý 

Hosté: 0 

Jednání řídil: Mgr. Eva Čížková 

 
 

Ve dnech 21.4. –30. 4. 2020 se členové Školské rady seznámili s těmito informacemi a dokumenty 

zaslanými ředitelem školy, Mgr. Janem Marešem, MBA: 

 
1. Zásady hodnocení žáků školy při vzdělávání, které jsou řádně schváleny Školskou radou a se 

kterými byli žáci na začátku školního roku seznámeni, se nebudou rušit, ale také se nebudou 
v plném rozsahu aplikovat (hodnocení žáků školy bude ve druhém pololetí letošního školního 
roku odlišné do principů a postupů, které byly schváleny Školskou radou). 

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude provedeno podle vyhlášky MŠMT - viz příloha. 
3. Vyhláška bude doplněna o metodiku hodnocení. Oba dokumenty se nyní dopracovávají podle 

připomínek odborných asociací. Vyhláška by se však zásadně neměla měnit.  
4. Jedná se o opatření v rámci krizového stavu, nikoliv o globální opatření pro sektor školství 

(pravidla pro hodnocení žáků schválená Školskou radou není nutné rušit a vydávat nová).  
5. Ukončování studia v závěrečných ročnících, a tedy i průběh maturitní zkoušky a závěrečné 

zkoušky se bude řídit zákonem č. 135/2020 Sb., o kterém byla ŠR již informována. V této věci se 
očekává vydání (MŠMT) další právních předpisů a metodik, které průběh těchto zkoušek upraví. 
Termín vydání – cca konec dubna 2020.  

6. Postup škol v uzavírání průběžných ročníků, vydání vysvědčení, možností opakovat ročník atd. 
bude předmětem dalších dílčích opatření resortu školství, která budou vydána na základě 
uvolnění možnosti výuky ve školách.  

7. Vedení školy se řídí v organizaci závěru školního roku podle příslušných pokynů a usnesení. 
Například Usnesení Vlády č. 420/2020 ze dne 17. 4. 2020 a jeho přílohou číslo 6 - viz příloha. 

8. Možnosti, které postupné otevření škol k prezenčním aktivitám vytvoří, využije škola k přípravě 
žáků na maturitní a závěrečnou zkoušku, zajištění přijímací zkoušky do oborů vzdělání 
s maturitou (do oborů s výučním listem již přijímací řízení běží) a k přípravě žáků v odborném, 
resp. praktickém vyučování. Výraz „možnost“ zohledňuje dobrovolnost žáků natavení konzultace 
využít.  

9. Žáci, kteří využívají ve školním roce k přechodnému ubytování domovy mládeže, byli vyzváni 
k možnosti odvést si svoje osobní věci, a tedy ubytování ukončit. Zároveň bude možné ubytování 
nabídnout žákům, kteří budou konat maturitní či závěrečnou zkoušku.  
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Jednání se zúčastnilo 8 členů z 9 členů ŠR. 
 
Vyjádření jednotlivých členů ŠR: 

• Ing. Ladislav Drlý – z jednání omluven  
 

• Mgr. Bc. Anna-Marie Malá – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 
 

• Ing. Jan Mareš – s dokumenty se seznámil, bez dotazů a připomínek 
 

• Ing. Michaela Brožová – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 
 

• Mgr. Markéta Štěpánová – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 
 

• Michal Jelínek – s dokumenty se seznámil, bez dotazů a připomínek 
 

• Mgr. Marcela Repáčová – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 
 

• Mgr. Marcela Malíková – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 
 

• Mgr. Eva Čížková – s dokumenty se seznámila, bez dotazů a připomínek 

 
 
Usnesení:  
Zaslané informace byly Školskou radou elektronicky projednány a stanoviska jednotlivých členů 
ŠR jsou zapsána do zápisu o jednání. Závěry budou také zaznamenány do zápisu z nejbližšího 
řádného zasedání ŠR (náhradní termín jednání ŠR nebyl dosud stanoven z důvodu mimořádných 
opatření Vlády ČR). Písemná zpráva o jednání ŠR bude předána řediteli školy. 
 

Termín příštího jednání: Termín není stanoven z důvodu mimořádných opatření Vlády ČR. 

 

Přílohy:  

Poř. č. Název dokumentu 

1.   Návrh vyhlášky o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí šk.roku 2019/2020 

2.   Usnesení vlády ČR ze dne 17. dubna 2020 č. 420 - školství 

3.   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 420  
o vydání některých mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví 

 

 
Mgr. Eva Čížková 

  
Mgr. Marcela Malíková 

Zapsala Ověřila 
  

 


