Zápis ze zasedání školské rady, konané dne 31. 8. 2020
Přítomni:
Zástupci rodičů:

Romana Petráňová

Zástupci zřizovatele: Ing. Jiří Lála
Ing. Ondřej Chrást
Zástupci ped. pracovníků: Mgr. Martina Charvátová
Mgr. Věra Kejvalová
Jednání byla přítomna ředitelka školy Mgr. Michaela Rybářová.

Program jednání:
1) Schválení výroční zprávy za šk. rok 2019 – 2020
2) Schválení školního řádu
3) Protiepidemická opatření
4) Zápis di 1. tříd
5) Rekonstrukce MŠ a půdní vestavba v ZŠ

Úvod:
●
●
●
●
●

zasedání zahájila v souladu s jednacím řádem předsedkyně školské rady p. Romana
Petráňová
z jednání byla omluvena p. Kusá ze zdravotních důvodů
seznámení s programem zasedání
předsedkyně ŠR požádala ředitelku školy o podání informací o chodu školy
seznámení p. ředitelky s výsledky jednotné přijímací zkoušky – žáci hlásící se na 4 leté
střední školy dosahují o 15% lepších výsledků než je republikový průměr v matematice i
českém jazyce

1) Schválení výroční zprávy na školní rok 2019/20
•
•

Informace podala pí ředitelka M. Rybářová
Výroční zpráva ZŠ byla schválena 5 - 0 – 0

Schválení výroční zprávy MŠ
•
•
•

Informace podala pí ředitelka M. Rybářová
VZ bude upravena – doplnění počtu dětí
Výroční zpráva MŠ byla schválena 5 – 0 – 0

2) Schválení školního řádu
školní řád ZŠ byl rozšířen o tyto body:
•
•
•
•
•

Distanční výuka je povinná pro všechny žáky
Zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení v době vyučování
(výjimka pro výukové účely)
Zákaz sdílení a zveřejňování záznamů z online výuky
Zákonný zástupce je povinen zajistit účast svého dítěte na výuce v případě distanční
výuky
Omluvenky, žádosti o uvolnění z výuky a dřívější odchody lze omlouvat elektronicky
z rodičovského účtu

Připomínka: lze používat soukromý email na omluvenky, žádosti o uvolnění – p. ředitelka
vznese dotaz na pověřenkyni GDPR
•

•

Hodnocení - došlo ke změně. Na 2. stupni v případě pololetních testů a písemných
prací učitel konzultuje s třídním učitelem a ostatními vyučujícími ve třídě, aby
nedocházelo k psaní několika testů v jednom dni
– rozdělení předmětů na naukového charakteru a výchovného charakteru
(občanská výchova patří mezi výchovné předměty)
školní řád ZŠ byl schválen 5 – 0 – 0

Školní řád MŠ – došlo ke změně, v předškolním vzdělávání je povinné distanční vzdělávání,
rodiče zajistí účast na distanční výuce
•

školní řád MŠ byl schválen 5 – 0 – 0

3) Protiepidemická opatření
•
•
•
•
•

zákaz vstupu dospělých osob, výjimka pro rodiče 1. tříd 1. září – povolen vstup
s rouškou
roušky v budově školy jsou pro zaměstnance i žáky doporučeny, pro cizí dospělé osoby
povinné
posílení úklidu, dezinfekce prostor školy
ve školní jídelně budou odchody tříd odstupňovány (po 10 min)
školní družina-doporučeno vyzvedávání dětí v 16:00 (po 16. hodině jsou děti spojeny
do 1 třídy)

4) Zápis do 1. tříd
•
•
•

byly přijaty všechny děti ze spádové oblasti, 5 dětí z jiných oblastí se sourozencem, 13
dětí dostalo odklad
v 1. třídách bude přítomen asistent pedagoga, v jedné 1. třídě bude dvojjazyčná
asistentka
personální obsazenost na 1. stupni – v 1. a 4. třídě pozici učitelky zastávají asistentky
pedagoga

5) Rekonstrukce mateřské školy Tychonova
●

není uděleno stavební povolení

●

probíhá zpracování projektové dokumentace, komunikace s dodavatelem, výběrové
řízení je v kompetenci zřizovatele
● rekonstrukce začne pravděpodobně na přelomu roku 2020/21, předpokládané otevření
MŠ v září 2021
● v době rekonstrukce bude MŠ v náhradní budově v MŠ Vokovice
Půdní vestavba v ZŠ
• je uděleno stavební povolení
• v suterénu bude vybudována kuchyň
• začátek výstavby v polovině r. 2021, bude realizováno za provozu školy

Návrh na setkání školské rady 3. 5. 2021.

Jednání bylo ukončeno v 18.30 hod.

Zapsala: Mgr. Věra Kejvalová

