Školská rada 14.10.2020
Přítomni : M. Juřena, O. Dokoupil, T. Kuchařová, H. Pavlíčková (omluvena), K. Martinčíková, V.
Pluhařová, host – J. Matulová
Program :
1. Zahájení
2. Seznámení s programem
3. Volba zapisovatele
4. Projednání výroční zprávy o činnosti školy
5. Projednání školního řádu – zapracovány dodatky a aktualizace
6. Různé
7. Usnesení
8. Schválení usnesení
9. Závěr

1. Přivítání přítomných.
2. Seznámení s programem schůze, schválení programu.
3. Volba zapisovatele – zapisovatelem schůze byla určena pí. T. Kuchařová.
4. Projednání výroční zprávy.

Členové rady byli se zprávou seznámeni. Ke zprávě neměl nikdo připomínky, škola se rozvíjí,
spolupracuje s obcí i muzeem.
Zpráva byla jednomyslně schválena.
5. Školská rada již 31. 8. 2020 korespondenčně schválila dodatek č. 3 ke školnímu řádu – Zvláštní

pravidla při omezování osobní přítomnosti žáků ve školách, který vešel v platnost 1. 9. 2020.
V průběhu září bylo provedeno další doplnění školního školního řádu vycházející z metodik MŠMT
a byly zapracovány všechny 3 dodatky do jednoho školního řádu. Školská rada projednala nový
školní řád a jednomyslně jej schválila.

6. Různé – dodatky do školní zprávy od pí. Matulové. Přivítání paní ředitelky – podala doplňující

informace :
-

měly by proběhnout volby v listopadu

-

úkolem bude oslovit do školské rady nové rodiče

-

o distanční výuce – jak zvládají naši žáci, jaký byl průběh minulý školní rok Současná distanční
výuka od 14.10. - 23.10, co dělat, když žák nemá počítač nebo je v rodině více žáků.

-

přerušeno plavání, kluby znovu přerušeny, musely se dojednat nové smlouvy

-

o nutnosti vyčerpat projekty do června, musely být zrušeny nebo odloženy některé akce

-

ve školce jsou 2 třídy (32 dětí)

-

byly vráceny peníze za plyn, které byly využity k nákupu myčky do jídelny

-

škola zřídila nové webové stránky, které splňují všechny požadavky, jsou přehlednější

7. Usnesení
-

projednána a přijata výroční zpráva

-

schválen školní řád

-

přijaty informace pí. ředitelky o chodu školy

-

rozvoj spolupráce s obcemi

8. Usnesení schváleno – schválen školní řád a výroční zpráva
9. Závěr schůze

Zapsala Tereza Kuchařová

