Školská rada při ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská 147
Zápis č.2pro školní rok 2020/2021
Datum konání: 08. 10. 2020
Přítomni:
Mgr. Pavel Svatoš - ředitel školy
Mgr. Helena Bartoňová - zástupce rodičů
Zdeňka Kapounová -zástupce rodičů, předsedkyně školské rady
Mgr. Radomil Jindra – zástupce školy
Petr Vyčítal - zástupce zřizovatele
Mgr. Hana Svojanovská - zástupce školy
Omluveni:
Mgr. Jiří Holubář - zástupce zřizovatele
Na základě řádného a včasného svolání předsedkyní školské rady dle § 167
zákona 561/2004Sb. ve znění pozdějších předpisů o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) proběhlo
zasedání školské rady při ZŠ ÚO, Třebovská147.
Program jednání:
1. Projednání a schválení výroční zprávy školy za školní rok 2019/2020
2. Projednání nového doplnění ŠŘ
3. Informace ředitele školy k zahájení školního roku 2020/2021
4. Diskuze

Ad. 1.
Ředitel školy předložil ŠR řádně vypracovanou VZ, která se skládá z obecné
informativní části a ekonomické části o hospodaření školy za rok 2019. Členům
ŠR byly ředitelem školy zodpovězeny dotazy, zejména otázky z oblasti
ekonomického a finančního hospodaření školy. Po vzájemné diskuzi byla
jednomyslně VZ schválena všemi přítomnými členy ŠR.

Ad. 2.
Ředitel školy seznámil členy školské rady s Metodickým doporučením pro
vzdělávání distančním způsobem, které vydalo MŠMT ČR. Školám tak vznikla
povinnost zapracovat některé body vyplývající z metodického doporučení do
školního řádu. Členové rady se seznámili s jednotlivými body a úpravami pro
ŠŘ a po krátké diskuzi jednomyslně odsouhlasili navrhované doplnění ŠŘ.
Ad. 3.
Ředitel školy informoval ŠR o zahájení školního roku, zejména zmínil
personální změny u pedagogických pracovníků, dále informoval členy ŠR o
úpravách a investicích, které byly realizovány v období letních prázdnin
(rekonstrukce a modernizace kabinetů ZŠ, vybudování dvou fotovoltaických
elektráren na rovných střechách ZŠ a školní jídelny). Nastínil další akce, které
by škola chtěla případně realizovat v průběhu roku 2021 (tartanová dvoudráha
na venkovním travnaté ploše u hasičárny).

Ad. 4.
Ředitel školy informoval přítomné o celkové situaci ve škole v souvislosti
s jarním výskytem onemocnění Covid-19, důsledky vzniklého stavu na
vzdělávaní žáků a nastínil připravenost školy na případnou druhou vlnu
pandemie Covid-19 (dodržování nařízených protiepidemiologických opatření,
dezinfekční stojany, nákup PC techniky pro učitele a potřebné žáky).

Zapsala: Bc. Helena Bartoňová

Předsedkyně ŠR: Zdeňka Kapounová

__________________________

