ŠKOLSKÁ RADA PŘI ZŠ A MŠ LOUČNÁ NAD DESNOU
Zápis z jednání školské rady
Datum: 7. 9. 2020
Členové:
Petra Harazímová, MBA
Alena Jůvová
Mgr. Martin Přidalík,MBA
Mgr. Roman Fišnar
Ing. Jan Vyskočil
Ing. Milena Rudolfová
Mgr. Hana Svatoňová

Nepřítomni:
MUDr. Anežka Pupíková
Hana Potěšilová

Hosté:
Mgr. Petr Lukáš, ředitel školy

Program:
1.
Kontrola usnesení
2.
Schválení výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2019/2020
3.
Změny ve školním řádu v souvislosti se změnou legislativy
4.
Informace o docházce v období mimořádných opatření
5.
Možnosti spolupráce školy se zřizovatelem v souvislosti s projekty a koncepcí školy
6.
Diskuse, připomínky, podněty
Průběh jednání k bodům:
1.
Všechny body usnesení z minulé školní rady měly charakter informační, nebyly
formulovány žádné úkoly a odpovědnosti.
2.
Ředitel školy Mgr. Petr Lukáš podal informace o Výroční zprávě o činnosti školy
2019/2020. K výroční zprávě nebyly vzneseny žádné dotazy, připomínky a návrhy.
3.
Členové rady školy byli seznámeni se změnami ve Školním řádu.
4.
Členové rady byli seznámeni s pokyny ředitele pro ZŠ a MŠ.
5.
Škola chce ve spolupráci se zřizovatelem dále rozvíjet aktivity v rámci
◦ výzvy MAS Šumperský venkov – IROP – Infrastruktura ve vzdělávání (multimediální
učebna, bezbariérovost školy, dešťová kanalizace na budově ZŠ a ŠJ (vybudování vodní
nádrže), apod.
◦ spolupracujeme na projektech podaných zřizovatelem – úprava dopravního hřiště
(semafory, dopravní značky, výsadba rostlin), přírodní zahrada v MŠ, venkovní učebna
◦ prostor v místě návsi pro potřebu potkávání se a také další možnosti venkovní učebny
◦ návrh zpracování dokumentace pro případné rozdělení tříd příčkami se změnou prostoru
6.
Diskuse, různé:
◦ Pan ředitel podal ostatním členům školské rady informace o dalším zapojení žáků v
rámci domácího vzdělávání
◦ Informace
Usnesení:
1. Školská rada schvaluje výroční zprávu za školní rok 2019/2020
2. Školská rada bere na vědomí změny Školního řádu ZŠ
Přílohy:
1.
Výroční zpráva
2.
Školní řád ZŠ (manipulace s mobilem ve výuce)
3.
Pokyn ředitele školy o změnách v legislativě v rámci mimořádných opatření
Zapsala: Mgr. Hana Svatoňová
Četli:

