Zápis z porady školské rady 2/1920
Datum porady: 15.06.2020
Čas: od 16,00 do 18.30
Přítomni: Mgr.Hronová Lucie, Ing. Šimek Ondřej, Mgr. Vodáčková Jitka, Hemberová Jana,
Elian Christian, Ing.Komínek Bohumil
Host: Mgr. Javorský Jan
Omluveni: X
Neomluveni: X
PROGRAM

Program jednání:
Informace o průběhu školního roku 2019/2020
Informace o průběhu vzdělávání žáků v době pandemie covidu-19
Projednání inspekční zprávy České školní inspekce
Informace o změnách a plnění školního vzdělávacího programu
Informace o hospodaření školy, plánované akce
Informace o spolupráci školy se spolkem rodičů Partner
Informace o práci školního poradenského pracoviště (preventivní aktivity školy,
kariérové poradenství aj.)
8. Různé/diskuze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

UJEDNÁNÍ

Úvod:
Uvítání členů školské rady a ředitele školy předsedkyní Mgr. Lucií Hronovou a seznámení
s programem.
1. Ředitel školy seznámil přítomné členy školské rady s počty žáků a zaměstnanců.
Zazněly informace o úbytku jedné třídy, změně financování, dělení tříd pro výuku
českého jazyka a matematiky. Dále informoval o uskutečněných akcích (vánoční
jarmark) i o těch, které se díky koronavirové krizi neuskutečnily a budou přesunuty na
příští školní rok (např.Knihobranní).

2. Dále byla projednána inspekční zpráva České školní inspekce. Ředitel školy
informoval o průběhu inspekce a seznámil členy školské rady s jejími závěry. Vyjádřil
se k výtkám i silných stránkách školy uvedeným v závěrečné zprávě.

3. Koordinátorka ŠVP Mgr.Jitka Vodáčková informovala přítomné, společně s ředitelem
školy, o plnění ŠVP a vyjádřila se k výtkám ČŠI ohledně kapitoly finanční
gramotnost. Ing.Bohumil Komínek přislíbil zprostředkování spolupráce základní školy
s VŠE v oblasti finanční gramotnosti žáků.

4. Ředitel školy seznámil přítomné se způsobem vedení distanční výuky po dobu
pandemie covidu -19. Pedagogové využívali pro komunikaci s žáky různé platformy.
Hojně byla využívána aplikace Teams, messenger, skype aj. Někteří pedagogové vedli
on-line hodiny popř.komunikovali dalšími způsoby. Dále seznámil členy s postupným
návratem části žáků do školy.11.5. byla umožněna prezenční výuka žákům 9.ročníků
(příprava na přijímací zkoušky), 25.5. žákům 1.stupně, od 8.6. začaly konzultační
hodiny pro 2.stupeň. Též zápis proběhl on-line formou, ke studiu do 1.tříd nastoupí
49žáků.

5. Ředitel školy seznámil přítomné členy s hospodařením školy. Informoval o využití
části finančních prostředků z rezervního fondu (na učební pomůcky).Další finance
byly vynaloženy na výpočetní techniku, knihy do školní knihovny aj. Dalšími
plánovanými výdaji bude obnova audiotelefonu, bezpečnostních pásek na schody,
oprava oken a další. Plánovaná třetí vlna šablon bude využita na financování školního
speciálního pedagoga.

6. Dále byla zmíněna spolupráce se spolkem rodičů Partner, týkající se organizace
vánočního jarmarku a finančního příspěvku na placené preventivní programy a
dopravu žáků na plavání.

7. Dalšími informacemi, které zazněly, bylo spuštění elektronických třídnic od nového
školního roku, plán intervizních setkání pedagogů, chystané třídní schůzky na začátku
školního roku. Byla též diskutovaná složitá dopravní situace před školou a ZUŠ a
návrhy, kterými chce město dopravní situaci řešit (zřízení parkovacího prostoru).

Funkční období současné školské rady bude prodlouženo do září 2020 (schválení výroční
zprávy 2019/2020). Mezitím proběhnou volby do nové školské rady na nové funkční
období (2020 – 2023).

ZÁVĚR A USNESENÍ

1. Školská rada vzala na vědomí informace o průběhu školního roku 2019/2020.
2. Školská rada vzala na vědomí informace o průběhu vzdělávání žáků v době pandemie
covidu – 19.
3. Školská rada projednala inspekční zprávu ČŠI.
4. Školská rada vzala na vědomí informaci o tvorbě a plnění školního vzdělávacího
programu.
5. Školská rada vzala na vědomí informace o plánech školy nastávajícího školního roku
2020/2021
6. Školská rada vzala na vědomí informace o hospodaření školy
7. Školská rada vzala na vědomí veškeré další projednávané informace (spolupráce se
spolkem rodičů Partner aj.)

V Jindřichově Hradci dne 15.června 2020

…………………………………………
Zapsala: Mgr. Lucie Hronová

Mgr. Lucie Hronová
předsedkyně školské rady

