
Zápis ze školské rady 5. 10. 2020

Přítomni:
Lukáš Silný, Lucie Karásková, Petr Chaluš, Michael Orság, Václav Nádvorník, Martina
Novotná, Martin Ševčík - jako host
Omluveni:
Eva Varhulíková, Lenka Maršálová, Lucie Pechová

Úvod
Martin Ševčík poděkoval všem nově zvoleným členům školské rady

1) Informace o novém složení školské rady - volby ped. pracovníků a volby zákonných
zástupců žáků. Případné rozloučení s nezvolenými členy a přivítání nových.
Školská rada dále pracuje v nezměněném složení.

2) Volba nového předsedy školské rady.
Školská rada zvolila Lukáše Silného předsedou školské rady
Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se - 0

3) Doplnění jednacího řádu školské rady o možnost hlasování Per Rollam.
Školská rada souhlasí s hlasováním mimo řádné jednání pomocí e-mailů s tím, že v  případě
nereagování do 7 dnů bude hlas brán jako Zdržel se.

4) Informace vedení školy o průběhu distanční výuky ve školním roce 2019/2020 a
stavem příprav a principů, které bude škola uplatňovat ve školním roce 2020/2021
(dokument Distanční výuka), jedná se o novelu Školního vzdělávacího programu -
resp. jeho doplnění, jež vyplynulo ze změny legislativy.
Václav Nádvorník informoval o způsobu vedení distanční výuky v minulém školním roce.
Martin Ševčík zmínil, že zapojeni byli všichni pedagogové školy (učitelé, asistenti,
vychovatelé, pracovníci školního poradenského pracoviště) Povinná část byla doplněna
dobrovolnou nabídkou.  Do distanční výuky bylo zapojeno 100% žáků. I díky přístupu rodičů
byla výuka v rámci možností efektivní.

Současná situace:
● Google classroom již od 5. třídy
● 1. - 3. třída týdenní systém zadávání úkolů (úterý - úterý)
● Průběžné hodnocení (schody) by mělo být zachováno

Petr Chaluš
Připomněl nebezpečí vyplývající z hodnocení distančního vzdělávání.

Lucie Karásková
Připoměla nutnost vyvážené telefonické komunikace mezi školou a žáky.

Školská rada schvaluje dokument Distanční výuka s úpravami, které byly projednány.
(drobná výměna slov a prohození pořadí bodů)



5) Projednání a případné schválení, či neschválení Výroční zprávy školy za školní rok
2019/2020 a zprávy o hospodaření školy v roce 2019.
Václav Nádvorník představil výroční zprávu školy a odpověděl na položené otázky. Školská
rada schválila výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020 a zprávu o hospodaření školy za
rok 2019.

Pro 6 - Proti 0 - Zdržel se - 0

6) Projednání a případné schválení následujících dokumentů Vnitřního řádu školní
družiny a školního klubu, Školní řád, Školní vzdělávací program školní družiny a
školního klubu.

Školská rada projednala znění Vnitřního řádu školní družiny a školního klubu, Školního
vzdělávacího programu školní družiny a školního klubu a s jeho zněním souhlasí.

Martin Ševčík pošle školské radě návrh Školního řádu, ke kterému se školská rada vyjádří
hlasováním per rollam.

7) Informace školy o proběhlých a probíhajících stavebních úpravách a
rekonstrukcích.
Vedení školy informovalo o probíhajících rekonstrukcích a vyjádřilo velkou spokojenost se
součinností zřizovatele.

Termín příštího setkání 29. 3. 2020 od 18:00

Zapsal: Václav Nádvorník

Ověřila: Martina Novotná


