
 

Zpráva o činnosti školské rady za rok 2020 

 

Školská rada při Základní škole a Mateřské škole Soběchleby, příspěvkové organizaci, se sídlem 

Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby byla zřízena dne 13.01.2020 a to podle ust. § 167 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), na základě usnesení rady obce Soběchleby č. 4/22/20-RO poté, co předchozí školská rada 

odstoupila ze svých funkcí. 

V následujícím období byli do školské rady postupně jmenováni a zvoleni všichni členové tak, aby se 

z ní stal opět plně funkční orgán a mohl plnit své úkoly vyplývající zejména ze školského zákona.  Nutno 

dodat, že plně funkční byla rada až počátkem nového školního roku 2020/2021 a k prvnímu jejímu 

zasedání došlo dne 16.11.2020. Tuto skutečnost však ovlivnily objektivní příčiny vzniklé epidemií 

onemocnění Covid-19 (SARS-CoV-2). V této souvislosti pak došlo k uzavření škol jak ve školním roce 

2019/2020, tak v tom novém 2020/2021 a omezením setkávání osob.  

I přes tyto překážky byli do školské rady za zřizovatele, tedy obec Soběchleby, jmenováni Mgr. Dalibor 

Koutný a Mgr. David Jordanov. Za pedagogické pracovníky byli do školské rady zvoleni Mgr. Hana 

Koutná a Petr Pečánka. Za zákonné zástupce žáků byly zvoleny Andrea Otavová, Zdeňka Mikulíková. 

Školská rada v roce 2020 stihla před svým odstoupení schválit Výroční zprávu Základní školy a Mateřské 

školy Soběchleby, příspěvkové organizace, se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby za školní rok 

2018/2019, bez výhrad.  

Nová školská rada pak na svém prvním zasedání, které svolal ředitel ZŠ a MŠ Soběchleby zvolila 

předsedu, místopředsedu. Předsedkyní se stala Andrea Otavová a místopředsedkyní Mgr. Hana 

Koutná. Dále školská rada schválila nový jednací řád a rovněž v návaznosti na své povinnosti uvedené 

v § 168 školského zákona schválila po diskuzi Výroční zprávu Základní školy a Mateřské školy 

Soběchleby, příspěvkové organizace, se sídlem Soběchleby 198, 753 54 Soběchleby za školní rok 

2019/2020, bez výhrad.  

Školská rada je tedy v roce 2020 kompletním a plně funkčním orgánem, který má zájem spolupůsobit 

na poli vzdělávání, samozřejmě v míře vymezené jí dle školského zákona. Školská rada a její členové 

jsou k dispozici všem zainteresovaným, ať už z řad zřizovatele, pedagogických pracovníků, žáků, ale i 

rodičů a dalších osob zajímajících se o naši školu a rádi přijmou jakékoli podněty a návrhy, které lze 

radou projednat a mohou být přínosem pro další rozvoj nejen samotného vzdělávání, ale i např. 

k podpoře celkového pozitivního klimatu ve škole.  

 

        Za školskou radu: 

 

Andrea Otavová 

předsedkyně ŠR 

 


