
Zápis z jednání školské rady ze dne 22.02.2021

Přítomni: Lucie Václavková, Alena Kolovrátková, Markéta Kadlecová, Hana Sieglová, Petr Kubíček

Omluven: Petr Soukup

Host: Michal Černý (od 18:30)

Program jednání:

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

2) Úpravy jednacího řádu ZŠ Klánovice 

3) Úpravy volebního řádu ZŠ Klánovice  

4) Návrh rozpočtu ZŠ Klánovice

5) Aktuální informace ze ZŠ

1) Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

Proběhla kontrola úkolů z předchozího jednání ŠR. Úkol výjezdy pedagogů se odkládá; ostatní

úkoly z předchozího jednání splněny

Hlasování: Pro 5

2) Úpravy jednacího řádu ZŠ Klánovice 

Lucie Václavková seznámila členy školské rady se změnami v jednacím řádu, které byly všem

členům školské rady zaslány s předstihem. Školská rada dále pověřuje Lucii Václavkovou

k zajištění aktualizace jednacího řádu na webu ZŠ. (Příloha)

Hlasování: Pro 5

3) Úpravy volebního řádu ZŠ Klánovice 

Lucie Václavková seznámila členy ŠR s navrhovanými změnami volebního řádu, které byly

všem členům zaslány s předstihem. Nikdo z přítomných členů nevznesl námitky proti

navrhovaným změnám. (Příloha)

ŠR pověřuje Petra Soukupa k předání k projednání v RMČ.

Hlasování: Pro 5

4) Návrh rozpočtu ZŠ Klánovice pro příští rok

Školská rada schvaluje předložený návrh rozpočtu. (Příloha)

Hlasování: Pro 5

https://docs.google.com/document/d/16JgKGR-bvNT0hoi-vgM5SZ3cQze_oYO2U-OC79pTL6k/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1rhNGQjlsf-aTz8v09IpE6e06RyWMoPZ9nNQwl_MHupw/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p5DfTq4p_FNGRXQxYKXqKgoBR3k2VT-p/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/16JgKGR-bvNT0hoi-vgM5SZ3cQze_oYO2U-OC79pTL6k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1p5DfTq4p_FNGRXQxYKXqKgoBR3k2VT-p/view?usp=sharing


5) Různé - Aktuální informace ze ZŠ

Diskuze o návratu žáků do školy po ukončení distanční výuky. Diskutovali L.Václavková,

H.Sieglová, M.Kadlecová

- Návrat žáků do škol

K projednání tohoto bodu se připojil pan ředitel Černý a seznámil členy ŠR s možným

odložením návratu žáků do škol.

Přítomní členové školské rady se shodli na nutnosti mapovat potřeby dětí po návratu do

školy formou ankety a dále se zabývat přípravou podpory s ohledem na skutečnost, že pro

některé děti bude návrat do školy problematický.

Ředitel Černý přislíbil spolupráci na zveřejnění a vyhodnocení ankety.

Ředitel Černý dále informoval o aktuální situaci s pilotním antigenním testováním na jiných

školách (Sedlčany, Brantice). Po zavedení antigenního testování bude žák, který odmítne

testování, omluven z výuky a zůstane doma. Škola není povinna v tomto případě provádět

distanční výuku. Odpovědnost za vzdělávání přechází na rodiče.

Lucie Václavková vznesla dotaz na přechodové ročníky v případě, že by do konce roku byly

školy uzavřeny pro prezenční výuku. -> M.Černý podal aktuální informace k přijímacím

zkouškám na SŠ. Větší riziko vnímá ředitel s adaptací studentů 1.ročníků SŠ.

Petr Kubíček vyjádřil podporu k testování žáků ve škole a dále reagoval na výsledky ankety

Scio „Mapa školy 2016/2017“ (s výsledky průzkumu se členové ŠR seznámili s předstihem).

Michal Černý seznámil členy ŠR s podmínkami (financováním), za jakých byla tato anketa

v minulosti provedena.

Michal Černý dále přislíbil zjistit cenu vypracování tohoto průzkumu a případné další

možné alternativy.

- Prevence

Pan ředitel doporučil na příští jednání ŠR pozvat paní Denisu Mikelovou. A.Kolovrátková

osloví pí. Mikelovou a požádá ji o poskytnutí přehledu plánovaných/realizovaných

preventivních programů pro š.r. 2020/2021 s předstihem tak, aby se s ním mohli seznámit

členové školské rady před jednáním, které proběhne dne 29.3.2021.

Lucie Václavková prodiskutuje s paní učitelkou Polákovou oblasti, které je potřeba podchytit

v anketě zaměřené na mapování potřeb dětí před návratem do školy.

Zapsal: Alena Kolovrátková


