
Zápis ze schůze Školské rady, konané 29. 9. 2020 od 16:30 hodin ve 

sborovně ZŠ Týnec nad Labem 

Přítomní členové: Klára Pánková, Kateřina Motlová, Milan Horák, Mgr. Ing. Lenka Kučerová, Ph.D.,  

Ing. Lukáš Charvát, PaedDr. Lenka Hrnčířová, Petra Frenclová a Martin Ježek 

Nepřítomní členové: Barbora Šebelková 

Host schůze: Mgr. Hynek Radouš, ředitel školy 

Průběh a program schůze 

Schůzi zahájil Mgr. Hynek Radouš, ředitel školy, vedl ji až do doby volby předsedy ŠR, tedy v bodech 

programu 1. a 2. Od bodu 3. schůzi vedl nově zvolený předseda. 

1. Provedením zápisu schůze byl pověřen Ing. Lukáš Charvát 

2. Volba předsedy: Jediným kandidátem na post předsedy ŠR byl pan Milan Horák. Ředitel školy 

Mgr. Hynek Radouš dal hlasovat. Volba proběhla s tímto výsledkem: 8 hlasů PRO pana 

Milana Horáka, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE. Pan Milan Horák byl zvolen předsedou ŠR 

na aktuální volební období a ujal se řízení schůze.  

3. Projednání a schválení jednacího řádu ŠR: Jednací řád ŠR pro aktuální volební období byl 

projednán a schválen dle hlasování takto: 8 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE. 

Jednací řád ŠR pro aktuální volební období byl projednán a schválen. 

4. Schválení Výroční zprávy pro školní rok 2019/2020: Výroční zpráva byla schválena dle 

hlasování takto: 8 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE. Výroční zpráva pro školní rok 

2019/2020 byla schválena. 

5. Schválení dodatku Školního řádu vzhledem k aktuální epidemiologické situaci: Upravený 

dokument byl schválen takto: 8 hlasů PRO, 0 hlasů PROTI, 0 hlasů ZDRŽEL SE. Dodatek ke 

Školnímu řádu byl schválen. 

Diskuse: Mgr. Lenka Hrnčířová vznesla dotaz v souvislosti s odmítavým stanoviskem některých žáků vyšších 

ročníků k povinnému nošení roušek. Mg. Hynek Radouš situaci objasnil: Povinností žáků na 2. stupni je roušky 

nosit ve společných prostorech i ve výuce. Zákonní zástupci, kteří nesjednají u svých dětí nápravu, mají 

možnost přejít na mimoškolní vzdělávání svého žáka s tím, že jej budou patřičně omlouvat, nebo na 

individuální vzdělávání žáka na základě žádosti zákonného zástupce, nebo lze dotyčného žáka vyčlenit 

z kontaktního prostoru třídy a vyčlenit mu prostor ve třídě, kde bude dodržena bezpečná doporučená 

vzdálenost od ostatních žáků a vyučujících. 

V případě podání žaloby zákonného zástupce žáka na nadřízený orgán, který stanovil povinnost nošení 

roušek, je až do konečného rozsudku soudu žák povinen roušku nosit, případně může využít možností výše 

uvedených. 

Předseda školské rady informoval členy o možnosti hlasování ŠR pomocí technických prostředků. 

Předseda ŠR ukončil schůzi v 16:55 hodin a popřál všem přítomným příjemný zbytek odpoledne. 

 

Zapsal: Ing. Lukáš Charvát v.r., 30. 9. 2020 


