
5. zasedání Školské rady 
Základní školy a Mateřské školy Nymburk, Tyršova 446 
konané dne 14. 10. 2020 on-line 
 
 
Program jednání: 

1) Schválení výroční zprávy 
2) Schválení Školního řádu 
3) Informace o distanční výuce 

 
 
On-line připojeni: Mgr. Jan Jeřábek, Jana Sýkorová, Mgr. Kateřina Bínová, Mgr. Ivana 
Řeháková, Ing. Daniel Novák 
Omluveni: Mgr. Tomáš Laš 
Zapsala: Mgr. Soňa Obická, ředitelka školy 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Jeřábek 
 
Zpráva: 

1) Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020  
2) Schválení doplněného Školního řádu (o distanční výuku) 
3) Distanční výuka – uzavření škol od 14. 10. 2020 

 
Ad 1) Školská rada bere na vědomí Výroční zprávu školy a schvaluje ji. Též bere na 
vědomí informaci o hospodaření za rok 2019. 
 
Ad 2) Školní řád byl doplněn dle pokynů MŠMT o body týkající se distanční výuky. 
 
Ad 3) Od dnešního dne probíhá ve všech školách v České republice (kromě mateřských) 
distanční výuka.  
Pedagogové školy budou v nejbližších dnech vybaveni notebooky, vzhledem k rychlému 
šíření nákazy v ČR budou preferovat práci z domova.  
Škola počítá s tím, že bude půjčovat repasované notebooky žákům, kteří budou tuto pomoc 
potřebovat.  
Během tohoto týdne budou stanovena pravidla pro výuku on-line. 
Na rozdíl od jarního uzavření škol je nyní distanční výuka pro žáky povinná. 
 
Termín další schůze Školské rady – nebyl uveden 
 
 
 
V Nymburce dne 14. 10. 2020    
 
 
 
Zapsala: Mgr. Bc. Soňa Obická 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Jan Jeřábek 
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