Zápis z jednání školské rady
Datum jednání

21. 9. 2020

Počet členů-9

Přítomní: p. Polončeková, p. Hlavatá, p. Hejzlar,
p. Dufková, p. Košťál, p. Veverka
p. Jiránková, p. Kabelová, p. Andres
p. ředitelka Iveta Beranová
Výroční zpráva školy
P. ředitelka seznámila přítomné členy s VZ za školní rok 2019/20
VZ obsahuje:
základní údaje o škole, přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy, personální
zabezpečení činnosti školy, zápis k povinné školní docházce a přijímací řízení, údaje
o vzdělávání žáků, údaje o prevenci sociálně patologických jevů, údaje o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků, pedagogickou praxi studentů, školní aktivity
a prezentace školy na veřejnosti, zapojení školy do projektů, materiálně technické
podmínky vzdělávání, školní družinu, pobočku ZUŠ, zprávu o hospodaření za
kalendářní rok 2019.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0
ŠR schválila Výroční zprávu školy

Hosté
Program a
průběh jednání
Dokumenty:
Výroční zpráva
školy za školní
rok
2019/2020
Hlavní úkoly na
nový školní rok
zveřejněny na
webu školy

Hlavní úkoly na nový školní rok
P. ředitelka seznámila členy s hlavními úkoly na nový školní rok, které jsou
konkretizovány v měsíčních plánech
ŠR bere na vědomí
Informace o zahájení školního roku,
Zavedení EŽK od 5. ročníku, připravenost na distanční výuku, distanční výuka je
povinná, pravidla a rozvrh hodin na distanční výuku jsou na webu školy
Zavedení elektronické žákovské knížky od 5. ročníku
Spolupráce školy s městem /p. místostarostka/
Rekonstrukce na přístavbě již dokončena – předáno škole – sociální zařízení a šatny za
cca 4 mil.
Nová počítačová učebna /dotace/
Terénní práce na školní zahradě - 1. etapa do 30. 11. 2020
a herní prvky pro ŠD na školní zahradě /dotace/ - 2. etapa v dalším roce
Studie na kuchyňku na přístavbě /dotace/
Vlhkost šaten v ulici Komenského, investice 8 mil, etapy /dotace/
Aula na 1. st. je hotová studie
Výmalba na 1.st., nové vybavení šaten
Školní hřiště – připraveny smlouvy na dotační titul spolků pro fotbalový klub – stavba
nového fotbalového a školního hřiště
Projekt na zvelebení školního hřiště / dotace/
Projekty, šablony II – dokončení z předchozího šk. roku šablony III od 1. 1. 2021
Projektové dny, výjezdy plánované na 8. 10. 2020
školní asistent, mobilní IT technika – výběrové řízení
Různé, diskuze:
Volby do ŠR proběhnou v listopadu
Zapsala: J. Polončeková

