Zápis ze školské rady
24. 11. 2020 – 19.00
ZŠ Hradištko
Školská rada: Lucie Hašková, Markéta Šafránková-Bejkovská, Vlastimil Stejskal
Host: O. Hynek, ředitel školy
Poslední setkání: 5. února 2020
Projednáno:
1) Oprava zastávky (letošní 9. roč.) - kvůli Covid 19 přerušeno, pro inspiraci řešeno zastávky v
Dobřanech (projekt ZŠ Dobřany), v plánu stále na jaře,
2) Projednáno - Shrnuto
10. 6. schváleno slovní hodnocení za 2. pololetí (online)
25. 8. vyjádření k ŠvP – třídnické hodina a přípravná třída
12. 9. slavnostní otevření proběhlo – výhrady ke způsobu provedení, průběh narušen a ovlivněn
karanténou, ale nejen tím
3) Schváleno znění: Výroční zpráva za rok 2019/2020
4) Distanční výuka
- zlepšení oproti jaru za všechny
- zpráva řed. školy, shrnutí ankety
- výsledky ankety – vesměs spokojenost se současným systém
- drobné nedostatky – prostor pro zlepšení
- žáci někdy chtějí více online a někdy naopak
- od členů ŠR Pochvala pro školu a celý ensemble, kvituje se zejména
- přístup sboru
- kdo nemá techniku, tomu byla zapůjčena
- pomohlo i příspěvek na vybavení z MŠMT
- práce asistentů, práce ve skupinách
- tandemová výuka III.A
5) Nemocné děti mimo školu, individuální výuka pro děti „doma“
- jak bude probíhat – přenos ze tříd
- „něco“ má zůstat ve třídě – přenos ze tříd technicky a organizačně náročnější
- ještě bude řešeno v rámci školy
6) Vychovatelky šly pomoct do MŠ v říjnu
7) Nastavení prezenční výuky
- vrátí se všichni
- v rotační výuce zvažován zvláštní režim, aby se třídy „spravedlivě“ vystřídaly –
školská rada nechá na řediteli, chápe složitost celkové situace
8) Nové webové stránky školy
9) Funkční období školské rady posunuto opatřením MŠMT od 3 měsíce po konci nouzového stavu.
10) Na zastupitelstvu řešen rozpočet školy – vysvětlení položek, proč nelze v současné době snižovat
rozpočet školy (zpráva ředitele) + jak se bude škola vybavovat
11) nově zřízena e-mailová adresa skolskarada@zshradistko.cz – rozposílá e-mail členům rady a je
uvedena na webových stránkách školy
Zapsala: Markéta Šafránková
V Hradištku dne 24. listopadu 2020 členové školské rady:

