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Z Á P I S 

z jednání Školské rady dne 13. 1. 2021 

 

Přítomné:  Pavla Jandová 

 Mgr. Kateřina Hámová 

 Mgr. Ludmila Kassahunová 

Host: Mgr. Bc. Alice Běhounková 

 

Program: 

 

1. Dodatek školního řádu  

- doplněn a upraven s ohledem na současnou epidemickou situaci a s ní spojenými opatřeními – školní řád  

  by měl reflektovat odlišnosti a specifika vzdělávání distančním způsobem.  

- upravuje oblasti týkající se způsobu komunikace, organizace vzdělávání distančním způsobem,  

  omlouvání neúčasti žáků na distanční výuce, hodnocení výsledků vzdělávání 

- znění dodatku kopíruje pokyny a informace zveřejněné na webu školy dne 30. 10. 2020 

- odsouhlasen 

 

2. Oslavy 30. výročí založení školy  

- plánovány původně na přelom května/června 2021, ale z důvodu trvale zhoršené epidemické situace  

 navrhováno posunutí o min. 1 rok nebo až jako oslavy 33. výročí v roce 2024  

– k diskuzi na třídních schůzkách s uvedením výsledku hlasování 

 

 

3. Nové webové stránky školy 

- spuštěny od 22. 12. 2020  

- stejný odkaz www.skolaintegral.cz 

- poděkování sponzorovi p. Karasovi za financování jejich realizace 

- v současné době dokončovací práce, cizelování 

- připomínky, doporučení, zpětnou vazbu možno adresovat na správce školního webu 

behounek@skolaintegral.cz  

pro žáky se specifickými poruchami učení, s.r.o.
Jana Masaryka 25, Praha 2, 120 00                                                    tel./fax 224253470    
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- starší aktuality jsou ponechány na původních webových stránkách, které již nejsou aktualizovány – na  

 odkazu old.skolaintegral.cz 

  

4. Platby 

- platby za zájmové kroužky a nadstandardní péči (terapie, NSD, Feuerstein) – k 5. 2. 2021 budou  

 sečteny odpadlé lekce a stanoveny částky pro doplatek na II. pololetí – uhrazení od 8. 2.  

 do 19. 2. v kanceláři školy nebo na účet školy (výšku doplatku sdělí hospodářka školy pí  

 Vostřezová) 

- kurz plavání pro 3. a 4. třídu – zatím pozastaven, nevyčerpané finance převedeny do II. pololetí 

- i nadále až do odvolání zrušeny kroužky Lega a sportovních her + canisterapie – platby budou převedeny  

   na II. pololetí, příp. vráceny v závěru školního roku 

 

5. Volby do Školské rady 

Z důvodu končící povinné školní docházky dcery odchází ze Školské rady zástupce rodičů Mgr. 

Kateřina Hámová. Volby proběhnou 10. 3. 2021 během konzultací. Zájemci o tuto funkci z řad 

zákonných zástupců se mohou hlásit na reditel@skolaintegral.cz nebo na telefonu 224 253 470  

do 1. 3. 2021. 

 

 

 

  Usnesení:   

Školská rada souhlasí s dodatkem školního řádu reflektujícího odlišnosti a specifika vzdělávání 

distančním způsobem. 

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 ……………………………….….. 


