Zápis
ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany nad Jevišovkou
ze dne 29. 9. 2020

Zahájeno:
Přítomni:

15:15 hodin
Mgr. Hana Smutná, Mgr. Petra Svachová, Mgr. Monika Hušková,
Pavel Makrovský, Kamila Watters, Rostislav Svída,

Omluven:

Monika Čertková, Ing. Eliška Volná, Ing. Karel Sekula

Předsedající: Mgr. Petra Svachová
Hosté:
Mgr. Blanka Soukupová

1) Zahájení

Program: 1) Zahájení, kontrola usnesení
2) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020
3) Školní řád - doplnění
4) Závěr

Kontrola usnesení:
ze zasedání ŠR ze dne 19. 6. 2020 – celkem 0 usnesení.
a) usnesení nepodléhající kontrole -------b) splněná usnesení --------

2) Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/2020
Diskuze:
-

veškerá činnost školy byla ovlivněna mimořádným opatřením, kterým byly v březnu
uzavřeny všechny školy pro prezenční výuku, téměř celé pololetí proběhlo za omezeného
režimu kvůli pandemii Covid-19
členové ŠR diskutovali o akcích, které nestihly proběhnout v loňském roce
pro letošní rok budou plánované akce omezeny, kvůli snížení deficitu prezenční výuky
z loňského roku
jsme povinni dodržovat platná vládní nařízení, od toho se bude odvíjet celý školní rok,
plánuje se poměrně těžko

Návrh usnesení:
ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020.
Pro
6
Proti
0
Zdržel se 0 (Usnesení schváleno)

3) Školní řád - doplnění
Diskuze:
-

jak bylo již dříve předjednáno e-mailem, škola doplnila školní řád o Dodatek 2, který se
týká distančního vzdělávání (viz. příloha)
členové ŠR neměli k dodatku žádné připomínky
školní řád s tímto dodatkem vstoupil v platnost 2. 9. 2020

Návrh usnesení:
ŠR schvaluje doplnění školního řádu o Dodatek 2.
Pro
6
Proti
0

Zdržel se 0 (Usnesení schváleno)

4) Různé
-

členové ŠR diskutovali o přípravě distanční výuky pro podzim 2020, pokud by tato situace
vyplynula z vládních nařízení
p. ředitelka informovala, že byl proveden průzkum u žáků ohledně jejich technické
vybavenosti na on-line výuku – na druhém stupni nemá potřebné vybavení méně než 20
žáků, obdobně na prvním stupni
škola má k dispozici dostatek techniky k případnému zapůjčení žákům
pokud dojde k zákazu prezenční výuky, budou osloveni rodiče žáků, kteří uvedli, že nemají
dostatečné vybavení, a bude stanoven termín jeho zapůjčení oproti podepsané výpůjční
smlouvě
pro on-line výuku na 2. stupni škola zvolila platformu MS Teams, na prvním stupni vláda
deklaruje prezenční výuku, takže škola bude reagovat na aktuální situaci
dále se znovu otevřela diskuze o elektronické vs. papírové ŽK – členové ŠR se shodli, že
vyhovuje více papírová verze, pokud by byla nutná elektronická ŽK, škola je schopna ji
zavést
zprovoznění EduPage v plném rozsahu zatím brání finanční náročnost propojení se školní
jídelnou
poté se diskutovalo o provozu školní jídelny – funguje v režimu, který splňuje vládní a
hygienická nařízení, nesmí se mísit provozy

4) Závěr
Zasedání ŠR bylo ukončeno v 16,00 hodin.

……………………......................
Mgr. Petra Svachová
předseda

……………………………
zapsala

Výpis usnesení ze zasedání ŠKOLSKÉ RADY při Základní škole Hrušovany
nad Jevišovkou ze dne 29. 9. 2020
____________________________________________________________________
1/2020 ŠR schvaluje výroční zprávu o činnosti školy za rok 2019/2020.
2/2020 ŠR schvaluje doplnění školního řádu o Dodatek 2.

