
Zápis ze zasedání školské radv (ŠR) ZŠ a MŠ Hrádek 53.

konané dne 14. t0.2t20

Přítomni:

Šebelová Mmtin4 zastupce ZŠ

Stavinohová Monik4 ziísfupce zřaď rodičů

Worbisová Barbor4 zastupce MŠ

Šturala Robert, zastupce oÚ

Proeram:

t. Zahájeni ( uvítarrí, potwzení účasti na prezenční listinu )

2 .Projednaní personální zrněny v fizení ZŠ a tuŠ nraoen

Členové byli předsedkyní Šn inrormovárri o tom, Že do fi'rrrkce ředitele školy

byla na zakladě qýběrového řízení dne 2. |0.zDzajmenovarra Mgr. Mmcela

Budná.

3. Náwh na moŽnou úpravu a doplnění obsahu v Šw.

Na zakladě informa ci o brzké revizi RvP Zv ,WeÍý slouŽí jako podklad při

tvorbě a sestavovárrí ŠvP, se členové dohodli, Že prozatim považuj i zap|atný

stávající dokument s qýjimkou:



ď pravidla pro hodnocení ýsledku vzdělávaní žaků

. o školního řádu zakotvit podmínky distanční vyuky a upravit

způsoby hodnocení a omlouvě,Í,iŽikbv době distanční vyuky.

. stanovít formu vyuky na dálku a pfizpůsobit podmínkilmžika

b/ náwh na možnou úpravu a dop|nári obsďru ve školnim řádu

ŠR nawhuje, aby dle novely zákona bylo možné omezení či mršení

možnosti používat mobilní telefon ve škole (ve vyrrčovacích hodinách,

o přestávkáclr" v pruběhu celého pobytu) a doporučuje, aby byltento

poŽadavek ve ško|ním řádu zakotven.

+. Šn předložit ke schvá]ení qýročni zprávuza školní rok 20l9.2az0.

5. Náwh na posunutí termínu pro dodaní dokumentu ke schvalení:

Členové se dohodli, že termín pro předloženizmnéných dokumentů

prodlouŽí do 30'|1.202a. Důvodemje skutečnost,Že paní ředitelka do funkce

nastoupila před dvěma tydny, a proto nemohla těchto úprav v tak krátkém

časovém údobí docílit.

6 .Diskuze, závěr

Pan Šturala podrobně semámil členy o pruběhu rekonstrukce školy.

ostatní členové neměli Žádné připomínky ani dďší tématak projednání.

Zapsala: Š ebelová Martina
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Prezenční listina přítomných členů dne 14.10.2020

v/
Mgr.Šebelová Martina Vil,A*,

Worbisová Barbora

Bc.Stavinohová Monika

Kovalčíková Kamila 4-u"-&,.7-ba)

Mgr.Šturala Robert

Hubáček Lubomír
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