
Zápis z jednání školské rady ZŠ a MŠ Řepiště, p. o. 

Mírová 56, 739 31 Řepiště 

 

 

Datum konání: 30. 9. 2021                  Místo konání: Kulturní sál U Máně, Řepiště 

 

Přítomní:  

Za zřizovatele: p. Pavlína Kučerová, Ing. David Hrbáček 

Za zákonné zástupce: p. Pavla Šindelová (Ing. Pavel Záruba – omluven) 

Za pedagogy: Mgr. Jana Šnajdrová, Mgr. Věra Némethová 

Pozvaní: Mgr. Martina Bastová, Mgr. Petra Kornášová 

 

Program: 

1. Zahájení, přivítání většiny členů ŠR, přivítání hostů, kontrola plnění úkolů, ověření, zda 

všichni členové dostali předem k prostudování materiály, o kterých se bude jednat – 

Výroční zpráva ZŠ za rok 2020 a Jednací řád ŠR, zda jsou s nimi seznámeni. 

Předsedkyně ŠR pověřuje zápisem z jednání Mgr. Némethovou. 

2. Informace o mateřské škole – vliv pandemie COVID-19 na provoz školského zařízení, 

uzavření MŠ v době pandemie, personální změny, plány na šk. rok 21/22 – zástupkyně 

ředitelky ZŠ a MŠ 

3. Informace o základní škole, školní družině – vliv uzavření škol během pandemie 

COVID-19 na organizaci minulého školního roku, přeložení akcí, uzavírání školy 

z důvodu karantény, nabídka kroužků při ŠD, nynější opatření v organizaci, plány na 

šk. rok 21/22 – ředitelka ZŠ a MŠ 

4. Organizace šk. roku 21/22 – realizace plánovaných akcí, realizace projektů, realizace 

Národního plánu doučování, připravenost na případnou distanční výuku – ředitelka ZŠ 

a MŠ 

5. Shrnutí informací z Výroční zprávy o činnosti školy za šk. rok 20/21 a  Výroční zprávy 

o činnosti mateřské školy za šk. rok 20/21 – bez připomínek členů ŠR. 

6. Předsedkyně školské rady paní Kučerová vyzvala přítomné k připomínkování nového 

znění Jednacího řádu školské rady – především snížení počtu členů ŠR na tři osoby. 

Zdůvodnění změny, bez připomínek ze strany členů ŠR. 

7. Projednání přípravy voleb zástupců z řad zákonných zástupců do ŠR  

8. Různé 

 



Usnesení: 

Školská rada jednomyslně schvaluje: 

 

- Výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 20/21,  

- Jednací řád školské rady s účinností od 1.11.2021 

 

Školská rada bere na vědomí: 

- přílohu Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za šk. rok 20/21 

  

 

V Řepištích: 30. 9. 2021    Zapsala: Mgr. Věra Némethová 

 

Pavlína Kučerová  

David Hrbáček  

Věra Némethová  

Pavla Šindelová  

Jana Šnajdrová  

Martina Bastová  

Petra Kornášová  

 


