
základní škola a rnateřská škola Blížeiovškota. kliÉ ke

VzdáIánl Je polelad, Blížejov 92o346 01 HoŇovslrý Týn
* aěmu Je tel.: 379 428 940, 734 768 488, e_rrrail reditelkafi}zsblizejov.cz

Zápis

ze zasedání Štrolské rady při ZŠ a MŠ Blížejov ze dne 31. 8. 2020

Přítomni: Křepel Jaroslav, Císař Jiří,Ing. Jakubše Yáclav, Blahníková Marie, BártaRené, Belfínová
Jana, Mgr. KŤížová Petra, Mgr. Dostálová Iva, Mgr. Fejtek Josef

Omluveni:

Host: ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Dagmar Hatualová

Program: Il Zahájení
2/ Novy ŠVp
3/ Dodatek školního řádu
4/ Pokyny ředitelky školy
5/ Výročni zpráva školy
6l Bakaláři
7l Financování
s/ Št<otniiídelna
9/ Schvalování
IIl Závét

Jednání:

l. Pan předseda přivítal všechny přítomné a seznámil s programem dnešní školské rady.

Z. Škokka radabylainformována o novém Škohím vzdé|ávacím programu, který vznikalna
konci předchozího školního roku a během prézdninna portálu inspekce INSPIS. Nový ŠVP
odpovídá Rámcoqým v zdéIáv acim pro gramům.

3. Ředitelka školy informovala přítomné o Dodatku školního řádu č. 6, který se týká:
o práv a povinností žáktl,
o práv a povinností zakorrých zástupců,
o omlouvánížáka,
. provozu a vnitřního režimu školy
o pedagogickýchpracovníků

při epidemiologickém ohrožení školy.

4. Veškerá hygienická opatření školy jsou upravena pokynem ředitelky školy, kterávychánejí
z doporučení Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví. Mohou se pruběžrrě měnit
s ohledem na aktuální situaci.



\

S. ŠkokM rada byla seznámena s Výroční zprávouZák|adnía mateřské školy Blížejov, kterou
její členové obdrželi emailem k nahlédnutí před zasedáním.

6. Škola v letošním školním roce spouští systém elektronické ŽK,která bude souběžně
využívánas klasickou ŽI<. Žacia rodiče obdržipřihlašovací údaje a budou informováni o
fungování systému.

7. Škola v letošním roce potřebuje dofinancovat dokončení půdní vestavby, úpravu školního
dvora a zvýšenou spotřebu desinfekčních prostředků.

8. Ve školní jídelně proběhla zménanapozici vedoucí školní jídelny. Veškeré chyby byly
odstraněny, systém funguje bezproblémově.

q. Šn se seznámila a jednomyslně odsouhlasila předloženou dokumentaci - Plránování školy,
Učební plán, Organizaci školního roku, Plán kontrolní činnosti, Školní řád, Plán hospitací a
dozorů, Dodatek ŠŘ, Konzultační hodiny, Organizačnířád, aPlan ředitelký škola

V Blížejově dne 1. 9.2020

Zapsala: Mgr. Petra Kíížová

Četli:

René BÁRTA - předsecla ŠR

pí Belfínová.....';... .'. . :'..'. i . ....., pí Blahníková ......... .


