
Zápis ze zasedání školské rady při Základní škole Rousínov, okres Vyškov, pro funkční období 
2017-2021, ze dne 8.3.2021, konaného v budově Městského úřadu Rousínov 
 
Přítomni:  Mgr. Petra Vazačová, Mgr. Pavlína Vránová, Ing. Romana Musálková,  
   Ing. Eliška Škrobová, Bc. Petra Hrachovinová,  
Zapisovatel:   Ing. Romana Musálková 
 
Program: 
Jednání bylo svoláno na základě stížností rodičů k distanční on-line výuce v základní škole. 
 
ŠR projednala způsob, kterým se provádí on-line výuka. 
 
Výstupy z jednání : 

 
• ŠR doporučuje řediteli školy zajistit výváženost on-line výuky ve třídách.  

V současné době mají třídy i v rámci jednoho ročníku odlišný počet hodin on-line výuky.  
 
• ŠR doporučuje řediteli školy nastavit taková opatření, aby bylo zajištěno systematické a 

pravidelné zadávání úkolů do školního systému ŠKOLAONLINE nejlépe pravidelně (je-li to 
možné, tak v pondělí) a na delší období (týden).  
Současná praxe – rodiče a žáci nevědí, ve kterou chvíli je do systému nový úkol zapsán.  

 
• ŠR doporučuje řediteli školy zajistit zpětnou vazbu od rodičů, žáků vyššího stupně ZŠ a od 

učitelů ke způsobu distanční a on-line výuky v rámci celé školy – nejlépe formou 
dotazníku.  
ŠR navrhuje získávat tuto zpětnou vazbu jednou za 3 měsíce s tím, že bude výsledek 
předložen ŠR a zřizovateli. 
Současná praxe – zpětnou vazbu zjišťují pouze učitelé v rámci tříd nebo vyučovaných 
předmětů. 

 
• ŠR požaduje od ředitele školy informaci o způsobu zajištění podpůrné výuky pro žáky, kteří 

potřebují další individuální konzultace.  
Termín do: 18. 3. 2021 písemně e-mailem členům školské rady 

 
• ŠR požaduje od ředitele školy informaci o způsobu práce asistentů pedagogů a o způsobu 

práce učitelů, kteří neučí stěžejní předměty (výtvarná a hudební výchova, tělesná výchova 
apod.)  
Termín do: 18. 3. 2021 písemně e-mailem členům školské rady 

 

• ŠR požaduje od ředitele školy informaci, proč neprobíhá výuka online podle řádného 
rozvrhu (s menšími úpravami) minimálně od v době 8 - 11:30 hod.  
Termín do: 18. 3. 2021 písemně e-mailem členům školské rady 

 
Ing. Romana Musálková, předsedkyně ŠR 


