
Zápis z jednání Školské rady MSŠCH ze dne 30. 
listopadu 2020 
  
Školská rada s ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav související s epidemickou situací se konala 
formou videokonference svolanou panem ředitelem prostřednictvím MS Teams. 

  

Přítomni: 
  

 členové rady: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., Ing. Viktor Janouškovec, Mgr. Magdalena 
Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, David Žofka, Michal Záhora 

 host: Ing. Jiří Zajíček 
  

Na úvod videokonference pan ředitel Zajíček vysvětlil situaci s volbou členů do školské rady. Původně 
stanovený termín na 1. dubna 2020 byl pro vyhlášený nouzový stav zrušen. Následně byl stanoven 
nový termín 11. listopadu 2020, tj. v den konání třídních schůzek pro zajištění dostatečného počtu 
voličů. Opětovně byl vyhlášen nouzový stav a prezenční forma hlasování nebyla možná, proběhlo 
tedy hlasování přes ankety v systému Bakaláři v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020. Oprávnění voliči 
byli osloveni přes komunikační systém Komens a ankety byly anonymní. 

 Výsledky hlasování: 
o členy rady za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni Mgr. Magdalena Mlynářová, 

Mgr. Markéta Veverková s účastí 87,5 % oprávněných voličů; 
o členy rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni David 

Žofka (absolvent 2020) a Michal Záhora (žák K4.A) s účastí 59,5 % oprávněných 
voličů. 

 Na základě vyhlášených výsledků svolal pan ředitel Zajíček školskou radu formou 
videokonference na 30. listopadu 2020. 

  

Projednávané body: 
  

 volba předsedy Školské rady MSŠCH 
o Mgr. Veverková navrhla na funkci předsedy opětovně paní Mgr. Mlynářovou 
o hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

  

 seznámení nových členů s Jednacím řádem školské rady 
o hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno 

  

 informace pana ředitele ke stávající situaci ve škole: 
o dodatek školního řádu upravil pravidla pro výuku v distančním režimu; 
o distanční forma výuky přes MS Teams byla vedena od počátku uzavření školy 

v upravené verzi rozvrhu – některé hodiny byly vedeny on-line, jiné byly nahrazeny 
úkoly k samostatné práci žáků; 

o praktická výuka zpočátku vedená prezenčně byla po úplném uzavření školy 
nahrazena úkoly k samostatné práci žáků; 

o žáci úkoly odevzdávali ve stanoveném termínu prostřednictvím MS Teams, případně 
Moodle; 

o celkově bylo distančně odučeno přes 90 % učiva, nerealizace praktické výuky může 
mít dopad na počet úloh, které bude možné použít v rámci praktické maturitní 
zkoušky; 

o písemné, ústní a praktické maturitní zkoušky budou realizované školou, státní část 
v režii Cermatu bude obsahovat pouze didaktické testy. 

  

Přílohy: 



  

 Jednací řád Školské rady MSŠCH 
  

V Praze dne 30. listopadu 2020                                                        Zapsala: Mlynářová 

 


