ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY 14. 12. 2020
PŘÍTOMNÍ ČLENOVÉ ŠR
Šárka Lankočí, Ivana Bláhová, Petr Coufal (předseda ŠR), Boris Canov,
Jakub Gottvald, Jan Symon, host - Petr Juráček
1) Předseda seznámil členy s navrženým programem jednání školské rady
NAVRŽENÝ PROGRAM
jednání školské rady proběhlo on-line,
● schválení výroční zprávy za školní rok 2019/2020
● schválení úprav školního řádu
● návrh rozpočtu na rok 2021
● projednání změn v přístupu školy k zadávaným domácím úkolům
USNESENÍ Č. 1. ŠR schvaluje navržený program jednání.
HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0
2) ŠR projednala výroční zprávu za školní rok 2019/2020
USNESENÍ Č. 2. ŠR schvaluje výroční zprávu školy za školní rok 2019/2020.
HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0

3) ŠR projednala změny ve školním řádu školy (změny se týkají především nastavení
pravidel distanční výuky, diferenciace učiva a individuálního přístupu k zadávání
práce)
USNESENÍ Č. 3. ŠR schvaluje změny ve školním řádu.
HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0
4) ŠR projednala a schválila rozpočet školy na rok 2021
J. Symon - obec projednala rozpočet a schválila jej dle předloženého beze změn
P. Juráček - rozpočet obsahuje navýšení v oblasti dohod pro externisty - regionální
učebnice, IT technologie, PR školy - zahrada školy a interaktivní prvky
USNESENÍ Č. 4. ŠR projednala návrh rozpočtu školy na rok 2021.
HLASOVÁNÍ: pro 6, proti 0, zdržel se 0

Diskuze
J. Symon - kvituje přechod na slovní hodnocení a omezení domácích úkolů, popisuje stav
různých domácností a přístupu
P. Coufal, P. Juráček - zadávání úkolů - PJ - nastínil možnost zadávání úkolu nabídkou,
část odpovědnosti leží i na rodičích, zda si vybere možnost úkoly vybrat a pracovat.
Neznamená to však, že žáci nebudou trénovat základní dovednosti čtení+psaní+počítání.
P. Coufal - popisuje průběh distanční výuky na druhém stupni, vyjadřuje obavy
J. Gottvald - popis distanční výuky, technické zabezpečení rodin díky realizovanému
projektu v uplynulém roce, zapůjčení IT techniky
J. Symon - info o projektové přípravě k nové budově školy, část prací se zpomalila, částka
cca 40-45 mil se neobejde bez dotací. Dál platí, že je stavba pro obec priorita, souvisí se
strategickým plánem obce. Popsal výhledovou možnost výstavby druhého stupně.
P. Juráček - popsal nutnost navýšení kapacity ZŠ pro školní rok 2021-2020. Odejde pouze
14 žáků 5. ročníku, ve školce je kolem 25 předškoláků. Současná kapacita ZŠ je 106 žáků
(máme plno). Navýšení však přinese menší komfort v malých třídách. Poděkoval zřizovateli
za zájem a aktivitu pro urychlení dostavby školy.
Ředitel školy poděkoval členům školské rady za celoroční spolupráci a zapojení se do práce
pro naši společnou školu.

