Zápis z jednání RŠ 30.9.2020
Účast: Z. Dvořáková, M. Ondrášek, V. Fajtová, B. Křížová
Rada svolána na návrh ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Barbory Křížové.
1. Nově zvolení členové na další 3 leté období.
Rada bude pracovat ve složení : Ing. Michael Ondrášek – zástupce obce
Bc. Zuzana Dvořáková – zástupce pedagogů
MVDr. Veronika Fajtová – zástupce rodičů
2. Volba zapisovatele zasedání – Z. Dvořáková
3. Volba předsedy školské rady – Z. Dvořáková
4. Seznámení a schválení statutu a jednacího řádu školské rady - (příloha č.1)
5. Schválení výroční zprávy z činnosti školy za šk.r. 2019-2020 – (příloha č.2) –
pozn. pro novou výroční zprávu – sjednotit hl. údaje školy ZŠ a MŠ a přiložit zprávu
MŠ.
6. Představení koncepce rozvoje školy pro období 2020-2023, kterou předkládá
ředitelka školy – (příloha č.3)
7. Projednání zavedení doplňkové činnosti v příspěvkové organizaci.
8. Projednání projektu na renovaci školní jídelny. Projednání projektu na opravy
na školní zahradě a školním hřišti.
9. Návrh rozpočtu na rok 2021 od zřizovatele.
10. Projednání úprav školního řádu.
11. Schválení úpravy školního vzdělávacího programu – změna počtu hodin v 1. a 2.
ročníku. (příloha č.4)


-

Diskuze a návrhy:
1. Ze strany rodičů - Nenechat pouštět děti o přestávkách počítač.
(hlasování: 3x pro), mail od pí Kratochvílové – lego kroužek a školní
knihovna
2. Ze strany pedagogů – Funkce školník v ZŠ a MŠ.
(hlasování: 3x pro)
3. Ze strany ředitelky – Komunikace s rodiči přes mobilní rozhlas.
(rozprava a další návrhy ohledně aplikace např. Bakaláři)
4. Diskuze na téma venkovní učení. – návrhy a inspirace (stránky učíme se
venku, materiál, umístění….)

 Úkoly:
M. Ondrášek – školní zahrada + plot – zjistit záruční lhůtu zahrady
B. Křížová – úprava náplní práce funkcí uklízečka/školnice, popř. podat návrh na funkci
školník
Z. Dvořáková a V. Fajtová – návrhy, nápady, materiál…k venkovnímu učení vhodné
pro ZŠ i MŠ

V Radosticích 30.9.2020

Podpisy- rada školy :

…………………….
……………………
……………………

