Rada školy na ZŠ M.J.Husa a MŠ Husinec
Termín: 15. 12. 2020
Přítomni: Ing. Václav Heinzl, Mgr. Pavla Chánová, Kateřina Velková, Mgr. Miroslava Attendornová
Omluveni: Mgr. Zdeňka Pojslová, Ludvík Friedberger
Přizváni: Mgr. Eva Zemanová, ředitelka školy
1. Zahájení, přivítání přítomných, seznámení s programem, kontrola usnesení
Provedl předseda školské rady Ing. Václav Heinzl
2. Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020
Připomínky: Pan Heinzl
-

-

Drobné ujasnění data a počtu žáků v uplynulém školním roce
Malý počet hospitací u učitelů předmětů, ve kterých vykazují v rámci testů Kalibro žáci
daleko menší % úspěšnost, než je celorepublikový průměr (bylo doporučeno i na
předešlých jednání ŠR)
Návrh provádět hospitace i v rámci distanční výuky

3. Doplnění školního řádu
-

-

Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem on-line/off-line, pokud bude
dáno krizovým nebo mimořádným opatřením (např. mimořádným opatřením KHS nebo
plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény. Škola se bude řídit
platnými vládními nařízeními. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat. Škola je
povinna přizpůsobit dist. Vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.
Ve škole je zakázáno používání mobil. telefonů nebo jiných elektronických zařízení žáky,
s výjimkou jejich používání v nezbytném rozsahu ze zdravotních důvodů.

4. Diskuse
Pan Heinzl: Upřesnil žádost zřizovatele na doložení skutečných provozních výdajů školy za rok 2020
u jednotlivých středisek bez dohadných položek (přesunování výdajů středisek).
To umožní přesnější návrh rozpočtu na další období.
Připomenul, že stávající složení ŠR platí až do jarního zasedání nově zvolených zástupců.
Volby zástupců rodičů do ŠR provede škola na jarních schůzkách SRPŠ nebo distančně.
Byly ujasněny některé dotazy spojené s dokončením a budoucím provozem nových
prostor školní družiny. Kolaudace těchto prostorů je spojena i s instalací nových
hromosvodů celé budovy.
Dotaz na dodržování hygienických opatření v souvislosti s protiepidemickou situací.
Paní Velková: Vznesla dotaz, jestli škola využívá dětského psychologa, zvláště nyní v souvislosti s
aktuální situací ve 2. ročníku.
Paní Chánová: Potvrdila kladné hodnocení rodičů formy a průběh distanční výuky školy a
následovala diskuse o názorech na tuto on-line výuku ze strany rodičů a pedagogů.
Dotazy odpověděla a školskou radu informovala paní ředitelka a paní Attendornová

5. Závěr
Předseda ŠR poděkoval paní ředitelce za umožnění narychlo svolaného podzimního zasedání
ŠR v prostorách školy za dodržení stávajících protiepidemických opatření.
6. Školská rada:
-

schvaluje Výroční zprávu ZŠ a MŠ Husinec za školní rok 2019/2020
schvaluje přílohu č.1 Školního řádu ZŠ a MŠ Husinec v souvislosti s distanční výukou a
používání mobilních telefonů
ukládá ředitelce školy předložit zřizovateli doložení skutečných provozních výdajů školy
za rok 2020 u jednotlivých středisek bez dohadných položek
připomíná ředitelce školy uskutečnit volby do ŠR ze zástupců rodičů a pedagogů před
termínem jarního zasedání ŠR
ukládá předsedovi ŠR informovat o průběhu jednání ŠR ostatní členy ZM na jednání
Zastupitelstva města konaném 17. 12. 2020 při schvalování Výroční zprávy ZŠ a MŠ
Husinec

Zapsala : Ing. Václav Heinzl

Předseda školské rady:

