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Z Á P I S 

z jednání Školské rady dne 9. 9. 2020 

 

Přítomné:  Pavla Jandová 

 Mgr. Kateřina Hámová 

 Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2019/20 – kvalifikovanost  

  pedagogického sboru (speciálně pedagogické vzdělání), DVPP a jeho zaměření, realizace distanční  

  výuky ve II. pololetí, klasifikace žáků – využití formativního hodnocení ve II. pololetí, validita  

  vysvědčení žáků 8. tř. za II. pololetí při přijímacím řízení na SŠ, potřeba a využití asistentů  

  pedagoga při výuce na dálku, specifická podoba zápisu do 1. třídy a její výsledky, prevence  

  rizikového chování – Divadelta, řešení případu na LVK. 

 

2. Projednání vyúčtování státních dotací za školní rok 2019/20. Dodatky ke Smlouvě o zajištění  

  základního vzdělávání – výška školného se v době distanční výuky nemění 

 

3. Seznámení s výsledkem finančního auditu za rok 2019. 

  

4. Investice a údržbové práce, které proběhly do zahájení školního roku 2020/21 - oprava IT – nový  

  projektor, nové podlahy ve dvou učebnách, profi úklidové práce, ochranné štíty pro žáky i  

  zaměstnance, nákup myčky do školní jídelny.  

 

5. Pravidla provozu školy od 1. 9. 2020 – pohyb návštěv, poučení žáků, izolační místnost pro žáky  

  vykazující symptomy infekčního onemocnění, pravidla přechodu na smíšené / distanční  

  vzdělávání, COVID semafor pro školu 

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
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6. Příprava oslav 30. výročí školy – navrhovaná podoba, spoluúčast rodičů, předpokládaný termín,  

  volba třídních koordinátorů 

 

7. Z důvodu končícího tříletého funkčního období Mgr. Ludmily Kassahunové ve Školské radě 

budou dne 24. 9. 2020 provedeny doplňkové volby. Zájemci o tuto funkci z řad pedagogických 

pracovníků se mohou hlásit u ředitelky školy do 18. 9. 2020. 

 

8. Úpravy školního řádu – doplnění části, specifikují postup školy v případě distanční výuky. 

 

 

 

Usnesení:   

Školská rada jednomyslně schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/20 včetně 

vyúčtování státní dotace za tentýž školní rok. Souhlasí i s novým zněním Školního řádu, který 

vstupuje v platnost 9.9.2020. 

Organizací a přípravou voleb do Školské rady byla pověřena ředitelka školy Mgr. Bc. Alice 

Běhounková. 

 

 

    

 

 

 

Zapsala: Pavla Jandová 

 

Zápis schvaluje: Pavla Jandová …………………..……….……………………. 

     Mgr. Kateřina Hámová ……………………..………………… 

     Mgr. Ludmila Kassahunová ……………………………….….. 


