ŠKOLSKÁ RADA
Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín
Pozděchov 192, 756 11 Pozděchov, tel. 571 456 030
e-mail: p.zgarbova@skolapozdechov.cz
IČ: 70918449, www.skolapozdechov.cz
___________________________________________________________________________
V Pozděchově 19. 11. 2020

Zápis ze zasedání kolské rady ZŠ a MŠ Pozděchov dne 19. 11. 2020

Přítomni: Adéla Ježková, Zdenka Novosádová, Eva Smetanová
Omluveni:
Hosté: Ludmila Skanderová, Petra Zgarbová

Program:
1. Výsledky voleb do ŠR pro rok 2020-2023 - seznámení, volba předsedy
2. Projednání výroční zprávy o činnosti školy
3. Projednání školního řádu, případný návrh změn
4. Umístění informací o školské radě
5. Různé a diskuse

Ad 1) Výsledky voleb do ŠR pro rok 2020-2023 - seznámení, volba předsedy
Ředitelka školy Petra Zgarbová představila členy školské rady, seznámila je s fungováním
školské rady a s programem.
Došlo ke schválení programu tohoto jednání.
Hlasování o programu školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov:
Pro:3, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 0.
Program školské rady byl jednohlasně schválen.
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Na návrh předkyně školské rada hlasovala o schválení ověřovatele zápisu a zapisovatele.
Navržena byla Eva Smetanová.
Hlasování o zvolení ověřovatele zápisu a zapisovatele školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov:
Pro: 2, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 1.
Ověřovatelkou zápisu a zapisovatelkou školské rady byla schválena Eva Smetanová.
Vzhledem k zamezení šíření nákazy koronavirem a v souladu obecně závaznými právními
předpisy, zejména s mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a
usnesení vlády České republiky č. 957, kterým byl s účinností od 00.00 hodin 5. října 2020
vyhlášen nouzový stav, usnesením vlády České republiky č. 1022, krizové opatření o omezení
provozu škol a školských zařízení s účinností od 14. října 2020 od 00.00 hodin do 1. listopadu
2020 do 23:59 hodin. A usnesení vlády České republiky č. 1078, zákaz volného pohybu osob s
účinností od 22. října 2020 od 06:00 do 3 listopadu 2020 do 23:59 se volba do školské rady
mohla uskutečnit pouze elektronickou nebo písemnou formou.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, že ze strany členů školské rady, rodičů,
zřizovatele a dalších oprávněných subjektů nebyly vzneseny závažné poznámky či připomínky
bylo navrženo, že se volba člena školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků
uskuteční výše zmíněnou volbou.
Novou členkou školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků byla zvolena Zdenka
Novosádová, o této skutečnosti byl informován zřizovatel školy.
Školská rada hlasovala o zvolení předsedkyně školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov, navržena byla
Adéla Ježková.

Hlasování o předsedkyni školské rady ZŠ a MŠ Pozděchov:
Pro: 2, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 1.
Předsedkyní školské rady pro rok 2020-2023 byla zvolena Adéla Ježková.

Ad 2) Projednání výroční zprávy o činnosti školy
Členové školské rady byli seznámeni s výroční správou o činnosti školy 2019/2020.
Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy
(http://www.skolapozdechov.cz).
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Hlasování o výroční zprávě ZŠ a MŠ Pozděchov:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se hlasování: 0.
Výroční zpráva byla přijata.

Ad 3) Projednání školního řádu, případný návrh změn
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s aktualizací ve školním řádu. Do školního řádu
byla zanesena aktualizace v souvislosti s mimořádnými a ochrannými opatřeními MŠMT.
Předsedkyně školské rady navrhla zveřejnit školní řád v aktualitách webových stránek školy a
to se zvýrazněnými změnami.
Uvedený dokument je k dispozici na internetových stránkách školy
(http://www.skolapozdechov.cz).
Hlasování o aktualizaci školního řádu ZŠ a MŠ Pozděchov:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržela se hlasování: 0.
Aktualizace školního řádu byla přijata.

Ad 4) Umístění informací o školské radě
Bylo dohodnuto umisťování informací o školské radě na webové stránky školy –
www.skolapozdechov.cz a další aktuality do aktualit taktéž na webové stránky školy.

Ad 5) Různé a diskuse
-nové funkční období školské rady, uspořádané volby z řad zástupců obce, pedagogických
pracovníků a rodičů
-distanční výuka
-reflexe a zpětná vazba, návrhy komunikace školy a rodiny – podpořit přehlednost
učiva a především dbát na smysluplné zadávání jednotlivých úkolů pro distanční
výuku
-zakoupení notebooků, kamer a reproduktorů ke stávajícím počítačům
-on-line výuka, školení a jednotná platforma školy G-Suite (schválena 9. 11. 2020)
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-synchronní, asynchronní a off-line výuka (týdenní plány umístěny na webových
stránkách školy)
-individuální přístup – optimalizujeme zavedený systém
-principy a zásady vzdělávání na dálku (zveřejněny na webových stránkách školy)
-možnosti parkování před školou – informace
-oprava střechy - informace
-šablony ll. a lll.
-jednací řád školské rady bude zaslán emailem členům školské rady a umístěn na webových
stránkách školy

Závěr:
Schválení programu školské rady – schváleno všemi přítomnými
Schválení aktualizace školního řádu - schváleno všemi přítomnými
Schválení výroční zprávy o činnosti školy 2020/2021 - schváleno všemi přítomnými

za školskou radu Adéla Ježková, předsedkyně

