
 

  

Zápis z I. jednání Školské rady při Základní škole a Mateřské 

škole Hradec Králové, Štefcova 1092 ve školním roce 2020/21 

 

Dne:   22. října 2020   

Přítomni: Mgr. Eva Pozníková, PhDr. Martin Jílek PhD., Mgr. Jana Hanušová, Mgr. Petr Rauer, 

Mgr. Jitka Špačková, Mgr. Eduard Hlávka 

Omluveni: Mgr. Jaroslav Čapek 

 

1/1 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hradec Králové, Štefcova 1092 za školní rok 2019/20   

 Mgr. Eduard Hlávka, ředitel školy zaslal všem členům ŠR návrh Výroční zprávy za š. r. 2019/20. 

Všichni členové měli možnost dokument prostudovat a vyjádřit své připomínky. Školská rada 

Výroční zprávu za rok 2019/20 projednala a schválila všemi hlasy. 

 

2/1 Školní řád 

Ředitel školy Mgr. Hlávka seznámil členy ŠR se všemi navrženými změnami ve Školním řádu. Na 

jednání proběhla krátká diskuse. Všichni členové ŠR změny uvítali a následně byl nový školní řád 

jednohlasně schválen. Tento školní řád vstoupí v platnost dne 1.11.2020 a bude zveřejněn 

na webu školy v sekci Škola/Formuláře a dokumenty.  

 

3/1 Volby do školské rady 

Ve školním roce 2020/21 končí všem členům ŠR mandát a budou vyhlášeny nové volby. Na 

základě doporučení Magistrátu města Hradec Králové proběhnou volby také elektronickou 

formou – škola pravděpodobně využije Bakaláře. V průběhu listopadu osloví ředitelství ZŠ 

prostřednictvím Bakalářů rodiče, zda někdo má zájem kandidovat. Stávající členové Mgr. Jana 

Hanušová a PhDr. Martin Jílek PhD. kandidaturu potvrdili. Volby do ŠR jsou plánovány 

na prosinec 2020.  

 

4/1 Různé 

• Školská rada, prostřednictvím PhDr. Martina Jílka, PhD., dostala podnět od rodičů bývalé 

žákyně prvního stupně (nyní dochází do jiné základní školy v Hradci Králové). Jednalo se 

o podezření počínající šikany mezi dětmi druhé, nyní již třetí třídy. Pan ředitel seznámil členy 

ŠR s postupem školy v uvedeném případě a popsal, jak je systém prevence šikany/kyberšikany 

nastaven. Dále uvedl, že v novém školním řádu, který vstoupí v platnost 1.11. 2020, je šikana 

doplněna a řešena. Všichni učitelé mají také k dispozici metodiku, jak zabránit 



 

  

šikaně/kyberšikaně. Nová třídní učitelka třídy, ve které byla šikana popsána, byla pověřena 

úkolem více se zaměřit na sledování vzájemných vztahů mezi dětmi a častěji hovořit 

v třídnických hodinách o problematice šikany/ kyberšikany. Zástupci rodičů ve ŠR doporučili 

vedení ZŠ poslat upozornění rodičům, aby v době distanční výuky sledovali mnohem častěji 

mobilní telefony svých dětí. Situaci v dané třídě bude ŠR průběžně sledovat. 

 

Další jednání Školské rady bylo stanoveno na 4. března 2021 v 15:00 hodin. 

 

 

Zapsala: Mgr. Jana Hanušová 

Dne:   22. října 2020, v Hradci Králové 

 

Mgr. Jana Hanušová 

 

 


