Školská rada 7.10. od 14,00 hod.
1/ Jaké jsou úkoly školské rady?
●
●
●
●
●
●
●
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Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
uskutečňování
Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních školách
Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
Projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a
navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
Projednává inspekční zprávu České školní inspekce
Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

2/ Volba předsedy školské rady

……Jan Bednář……………………..

3/ Volba zapisovatele školské rady

……Mgr. Martina Kučerová………

4/ Schválení výroční zprávy školy
5/ Projekt doučování žáků – doučování v návaznosti na výpadek prezenční výuky způsobené
pandemií covid-19 a s ním související činnosti. Cca 85 hodin od 1.9. do 31.12.2021
6/ Šablony III
a/ sdílení zkušeností pedagogů z různých škol
b/ tandemová výuka – 2 učitelé ve třídě
c/ využití ICT ve vzdělávání – 20 tabletů (10 + 10). V hodině musí být využito min. 10 žáky.
Každá sada tabletů 1x týdně v jedné hodině.
d/ Klub pro žáky ( deskové hry, Rubikova kostka, badatelský kroužek)
e/ doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
f/ projektový den ve výuce zaměřený na rozvoj kreativity a podnikavosti
7/ Dotaz na členy školské rady – názor na ředitelské volno před prázdninami
(zákon č. 561/2004 Sb (2) V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných
důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve
školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí
důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je způsobem umožňujícím dálkový přístup.
8/ Školní jídelna - připomínky rodičů
- Systém přihlašování obědů často nefunguje
- Jídelníček je vložen až ke konci týdne
- Kvalita obědů neodpovídá požadavkům na stravování dětí, obědy jsou neochucené
9/ Možnost sběru papíru - ve sběrných surovinách v Litomyšli po odevzdání papíru posílají
peníze na účet školy - vyvěsit na stránky školy
Připomenout rodičům možnost odevzdávat vypotřebovaný olej.
10/ V rámci projektu IROP se plánuje výstavba nové tělocvičny a jídelny v prostoru za budovou
ZŠ
Zapsala Mgr. Martina Kučerová

