Školská rada – zápis z jednání 31. 8. 2021

Kladno, 31.8. 2021
Přítomni:
-

13:00 hod.

Mgr. Lucie Skleničková
Nela Eitlerová
p. Moravcová
p. Gorolová
Mgr. Havlůjová
p. Starý

Hosté: - Mgr. Bc. Yvona Vítková
- Mgr. Alena Nedvědová
Program:
1. Zahájení – program jednání ŠR
2. Stanovení jednacího řádu
3. Volba předsedy ŠR
4. Představení školy – informace, složení organizace
5. vyjádření k nově zpracovaným ŠVP, jejich dodatkům
6. Výroční zpráva
7. Distanční výuka
8. Různé
9. Závěr

1. Zahájení
➢ Mgr. Lucie Skleničková a host Mgr. Bc. Yvona Vítková, ŘŠ – zahájení, přivítání,
představení členů ŠR a hostů, seznámení s programem

2. Stanovení jednacího řádu
➢ Jednací řád ŠR byl projednán a schválen

3. Volba předsedy ŠR
➢ Školská rada jednohlasně zvolila předsedkyní ŠR paní Mgr. Lucii Skleničkovou
4. Představení školy
➢ Členové pedagogického sboru seznámili ZZ a zástupce zřizovatele s budovou školy,
jejími částmi a prostory, vzdělávacími programy, strukturou a počtem tříd ve škole.

V tomto školním roce je naše škola určená KÚ SK jako škola pro vzdělávání žáků –
cizinců.
5. Nově zpracované ŠVP
➢ Seznámení s přechodným obdobím pro upravené ŠVP – PV, ZŠ
➢ Seznámení se změnami v časové dotaci jednotlivých předmětů
➢ Seznámení se změnami týkající se předmětu informatika a vybraného programu pro
výuku informatiky „Progresivně vpřed“
6. Výroční zpráva
➢ Paní Mgr. Bc. Yvona Vítková a paní Mgr. Alena Nedvědová seznámily ŠR s Výroční
zprávou pro školní rok 2020/2021, která byla jednohlasně schválená.

7. Distanční výuka
➢ Mgr. Skleničková a Nela Eitlerová zhodnotily distanční výuku, zejména
zapojení žáků. Zřizovatel poskytl na distanční výuku finanční částku 320 000,- na
nákup notebooků pro žáky. Naše škola tak mohla žákům notebooky propůjčit, aby
online hodiny byly efektivní a přínosné. Pro úkoly si žáci mohli pravidelně docházet i
v tištěné formě, a to před budovu školy.

8. Různé
➢ p. Moravcová vznesla dotaz ohledně rekonstrukce školního hřiště a šaten.
➢ p. Gorolová poděkovala pedagogům za velmi dobře připravenou distanční výuku
➢ p. Mgr. Bc. Yvona Vítková seznámila ŠR s plánem vzniku nové učebny pro
přírodovědné předměty
9. Závěr
➢ Školská rada se seznámila s novými ŠVP a jejich dodatky
➢ Školská rada schválila Výroční zprávu 2020/2021
➢ Školská rada zvolila nového předsedu ŠR - Mgr. Lucii Skleničkovou
Poděkování za účast

Zapsala: Nela Eitlerová

