7. zasedání Školské rady

1. 12. 2021

Přítomni:
Ing. Pavel Šubr

Hosté: Mgr. Miroslava Brychtová

Mgr. Lidmila Grohová
Mgr. Eva Lacinová
Jan Flégl
Omluveni.
Renata Baliharová
Pavel Janák

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zápis z minulé ŠR – připomenutí (pí Lacinová)
Informace o uplynulém období (pí Brychtová)
Výroční zpráva za školní rok 2020 – 2021 (pí Brychtová) - příloha
Schválení dodatku ke školnímu řádu (pí Brychtová) – příloha
Návrh rozpočtu školy na rok 2022 (pí Brychtová) – příloha
Informace zřizovatele (p. Šubr)
Diskuze, ostatní

1. Schůzku zahájil pan Ing. Šubr a přivítal novou členku ŠR – Lidmilu Grohovou. Potom
zapisovatelka E. Lacinová informovala přítomné o zápisu z minulé schůzky ŠR.
Členové ŠR vzali informaci na vědomí.
2. Nová paní ředitelka M. Brychtová hovořila o prvních měsících chodu školy. Vzhledem
ke karanténám kvůli nemoci Covid – 19 se v některých třídách střídá normální výuka
s hybridní a online výukou. Za toto období a za dodržení všech hygienických opatření
proběhly některé akce – exkurze do Všestar, exkurze do Perníkové chaloupky, Divadlo
z pytlíčku, Abeceda peněz, Recyklohraní.
Pokračujeme v projektu Šablony III., Mobilní učebna, vypuštění balónu.
Bylo zrušeno zpívání na schodech, zpívání na školním dvoře – bude sestříháno video
vánočního zpívání a recitování, které budou moci rodiče vidět na stránkách školy.
Paní ředitelka poděkovala zřizovateli za uskutečnění výsadby záhonu u parkoviště a
za vánoční výzdobu na školním dvoře.

V říjnu byl dán dotazník rodičům i žákům ohledně návratu žáků do školy, kde se měli
možnost vyjádřit k zapojení do výuky. Paní ředitelka neuvažuje o prodloužení
prázdnin, pokud toto nebude nařízeno. Při testování žáků byli poprvé zachyceni čtyři
žáci, později jeden žák.
Přítomní členové vzali informaci na vědomí.
3. Výroční zprávu za školní rok 2020 – 2021 přednesla paní ředitelka Brychtová, hovořila
o zdařilém projektu Příběhy našich sousedů. Výroční zpráva byla poslána všem
přítomným.
Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

4. Dodatek ke školnímu řádu byl také poslán členům k nahlédnutí v předstihu.
S obsahem přítomné seznámila paní ředitelka, zabývá se hlavně obdobím distanční
výuky. Spojení učitelů a rodičů probíhá přes žákovské účty Teams a přes Školu online.

Hlasování:

pro 4

proti 0

zdržel se 0

5. Návrh rozpočtu na rok 2022 přečetla školské radě paní ředitelka. Upozornila na vyšší
částku za energie vzhledem k zvyšování cen, zvyšují se i ceny za revize, za vodné.
Příští rok bude škola žádat o finanční částku na koupení linolea do tříd, vybavení
jednoho kabinetu, zakoupení interaktivních sestav do tříd. Pan starosta hovořil o
novém projektu rekonstrukce školní jídelny.

ŠR vzala informaci na vědomí.

6. Pan starosta hovořil o využití sportovní haly SOU Lázně Bělohrad. Zatím se
projednává budoucnost tohoto učiliště.
Také se podařilo opravit v ZŠ plynový kotel na topení.
Zapsala Eva Lacinová

