
Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, p.o. 
Kaštanová 412, 739 61, Třinec - Dolní Lištná 
IČO: 00847135 
Tel.: 730 575 886,  
e-mail: 7zs@7zstrinec.cz,  
www.7zstrinec.cz  

 

Zápis ze schůze školské rady 
při ZŠ a MŠ, Třinec, Kaštanová 412, přísp.org. 

 

Datum:  8. 10. 2020  

Místo konání:  sborovna ZŠ  

Přítomni členové školské rady:  

Za zřizovatele:  PhDr. Milada Hejmejová  

  Bc. Regina Szpyrcová  

Za pedagogické pracovníky:  Mgr. Dagmar Misiarzová  

  PhDr. Radim Mikulka 

Za rodiče:  Ing. et Ing. Jiří Polok  

  MUDr. Ondřej Růžička (omluven z pracovnách důvodů) 

Hosté:  Mgr. Iveta Hudzietzová, ředitelka školy 

 

Program:  

1. Zahájení 

2. Zvolení nového předsedy školské rady 

3. Předložení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 ke schválení školské 

radě, zodpovězení dotazů k této výroční zprávě od členů školské rady a shrnutí 

školního roku 2019/2020 v některých oblastech. 

4. Zhodnocení zahájení školního roku 2020/2021, plány školy na tento školní rok 

5. Usnesení a závěr 

 

1/ Zahájení  

Zasedání školské rady zahájila ředitelka školy Mgr. Iveta Hudzietzová, která přivítala přítomné, 

představila nové členy z řad pedagogů PhDr. Radima Mikulku a z řad zákonných zástupců 

MUDr. Ondřeje Růžičku, kterého zároveň omluvila z jednání a navrhla hlasování o novém 

předsedovi školské rady za Mgr. Ilonu Heczkovou. 

 

2/ Zvolení nového předsedy školské rady 

PhDr. Radim Mikulka navrhl jako nového předsedu školské rady Ing. Jiřího Poloka a vyzval 

školskou radu k hlasování. Školská rada jednomyslně odhlasovala nového předsedu školské 

rady, kterým se stal Ing. Jiří Polok. 
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3/ Schválení Výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020 

Ředitelka školy Mgr. Iveta Hudzietzová předložila školské radě Výroční zprávu ZŠ a MŠ, Třinec, 

Kaštanové 412, přísp. org. za školní rok 2019/2020. Členům školské rady byla tato výroční 

zpráva předem zaslána v el. podobě, a tak diskuse probíhala pouze k některým bodům výroční 

zprávy. Paní ředitelka odpověděla na všechny dotazy přítomných. Dotazy ze stran zástupců 

zřizovatele směřovaly hlavně k: 

• K velkému počtu uspořádaných akcí ve školním roce 2019/2020, kdy paní ředitelka 

seznámila zástupce zřizovatele o provázání akcí na projektovou a tematickou výuku, 

která je významnou součástí výuky ve třídách pod konceptem Otevřené třídy. Členové 

rady za pedagogické pracovníky tyto informace doplnili.  

• K členům pedagogického týmu (jejich počet, zapojení ve třídách, kvalifikace), kdy paní 

ředitelka shrnula hlavní personální změny, které na škole proběhly 

o Odchod paní Mgr. Ilony Heczkové na Jubilejní ZŠ Třinec 

o Na místo vedoucí učitelky byla jmenována paní Mgr. Dagmar Misiarzová 

o Přijetí nového pedagoga pro první ročník Otevřené třídy, kterým je  

Mgr. Lea Lorenczyková. 

• K průběhu a zkušenostem s distanční výukou v době uzavření škol na jaře 2020,  

kdy tyto dotazy zodpověděli hlavně členové školské rady za pedagogické pracovníky.  

Ti popsali pozitivní zkušenosti s nasazením Office 365 ve třídách pod konceptem 

Otevřené třídy a online vzdělávacích aplikací (např. Duolingo pro výuku AJ a jiných, 

které byly doporučeny jak rodičům, tak široké veřejnosti1). Zároveň zdůraznili, že je 

potřeba sledovat, jak nastavený systém žákům vyhovuje a jak jim v tomto systému 

jsou schopni pomoci rodiče. V případě potřeby se volily také jiné přístupy a pomoc, 

např. tel. konzultace, individuální schůzky apod.  

• Na komunikaci s rodiči v době uzavření škol, kdy Mgr. Dagmar Misiarzová podotkla, 

že velkým přínosem se ukázala, již před nouzovým stavem, fungující el. komunikace 

s rodiči žáků pod konceptem Otevřené třídy, kteří jsou pedagogickými pracovníky 

pravidelně informování o dění ve třídách. Díky tomu bylo možné se velice rychle 

dohodnout na přechodu do online prostředí pro zvládnutí distanční výuky.  

• Na doplňkovou činnost školy, která z důvodu nouzového stavu na jaře roku 2020 

vykazuje nižší příjmy do rozpočtu školy. Výpadek těchto příjmu je způsoben 

zastaveným provozem jídelny v době uzavření škol a menším počtem krátkodobých 

pronájmů. Ekonomický úsek školy se obává o další snížení těchto příjmů v případě 

opětovného uzavření škol. 

Po zodpovězení všech dotazů poděkovala paní PhDr. Milada Hejmejová za předložení výroční 

zprávy, ocenila velkou práci, která musela být vynaložena na zpracování takto podrobné 

zprávy a zároveň doporučila její zestručnění a důraz na podstatné informace, které osloví také 

rodiče uvažující o zápisu jejích dětí na ŽS Kaštanová. Předseda školské rady vyzval členy 

školské rady k hlasování o schválení výroční zprávy a přítomní členové školské rady tuto 

 
1 https://otevrenatrida.sharepoint.com/sites/nadoma, login:host@otevrenatrida.cz, heslo: OTnaDoma2020 
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výroční zprávu jednohlasně schválili. Paní ředitelka ještě potvrdila souhlas se schválení 

výroční zprávy chybějícím členem panem MUDr. Ondřejem Růžičkou se kterým zprávu 

probrala telefonicky. 

 

4/ Zhodnocení zahájení školního roku 2020/2021, plány školy na tento školní rok 

V tomto bodě proběhla diskuse všech členů školské rady hlavně k: 

• Zvládnutí druhé vlny pandemie a případného znovu zavřeni škol. Z diskuse vyplynulo, 

že škola je dobře připravena na opětovný přechod na distanční výuku a zapojení rodičů 

chce ještě více podpořit tvorbou video návodů, jak pracovat s aplikací Teams, která je 

primárním nástrojem online komunikaci s žáky. 

• K pozitivní zpětné vazbě od rodičů navštěvující třídy pod konceptem Otevřené třídy 

a o jejich zvyšujícím se zájmu o umístění svých dětí do těchto tříd. Pro školní rok 

2020/2021 došlo k zápisu 5 žáků do vyšších ročníků. 

• Ke znovuotevření druhého stupně, o který mají velký zájem jak stávající rodiče, tak 

rodiče uvažující o zápisu svých dětí na ZŠ Kaštanova. Dle získané zpětné vazby od rodičů 

je pro některé absence druhého stupně důvodem, proč zvolí pro své dítě jinou školu. 

• Ke schválenému projektu na modernizaci odborných učeben z IROP, díky kterému má 

škola možnost nakoupit moderní a také pro distanční výuku vhodné výukové pomůcky 

a další vybavení. Pan Ing. Jiří Polok tímto zápisem upozorňuje na to, že je potřeba začít 

s přípravou realizace těchto projektů v dostatečném předstihu, kdy je nutné finálně 

a podrobně specifikovat pořizované vybavení, zvládnout výběrové řízení na 

dodavatele, vhodně naplánovat termín konání drobných stavebních prací a sladit 

realizaci projektu s projektem ZŠ Církevní, která byla v získání dotace také úspěšná. 

 

5/ Usnesení:  

Školská rada schválila všemi přítomnými hlasy Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 

2019/2020.  

Zapsal: Ing. et. Ing. Jiří Polok, předseda školské rady 

V Třinci dne 8. 10. 2020  

 


