Zápis z 14. jednání školské rady ze dne 24.8.2020
Přítomni: M. Novák, J. Sedláková, L. Nečeda, Š. Punčochářová, L. Štěrbová, P. Štykarová, L. Plachá
Omluveni: V. Kučerová
1. Návrh změn ve školním řádu
Diskuse se vedla v souvislosti se změnami vyvolanými novelou školského zákona. Nově je možné
přísněji omezit užívání mobilů. Je možné používání mobilů zakázat pouze při vyučování nebo i po
celou dobu přítomnosti žáka ve škole. Obě varianty jsou pro školní radu přijatelné, rozhodnutí
nechává rada pedagogickému sboru. Téma otevře ředitelka na poradě učitelů.
Další změny školního řádu se týkají sjednocení postupu při omlouvání žáka z výuky, hranice míry
absence pro možnost hodnocení žáka, zákazu požívání energetických nápojů ve škole,
odpovědnosti školy za cennosti dětí a zvýšení ceny obědů o 2,-Kč. Navržené změny v těchto
bodech byly schváleny.
Ohledně domácích úkolů se členové rady rozcházeli ve svých názorech na stanovení
povinnosti úkoly vypracovávat. Padl názor, že rozhodování v této věci by mělo být v kompetenci
učitelů, kteří by úkoly vyžadovali (nebo nevyžadovali) podle potřeb výuky svého předmětu. Další
názor byl stanovit domácí úkoly všem dětem jako povinné. Podle paní ředitelky by toto ustanovení
bylo v rozporu s výkladem školského zákona tj. povinnost by neměla oporu v zákoně. Ze
zkušeností jiných škol je ale vidět, že zákon oporu nedával ani například pro zákaz mobilů a jiné
školské rady ho do školního řádu schválily. Z praxe pak vyplynul tento krok jako potřebný a do
zákona se zákaz mobilů novelou dostal. Protože školská rada se neshodla na novém znění opatření
III. B. 8 o domácích úkolech, rozhodla se toto ustanovení ze školního řádu vypustit. Hlasováním
(4 pro, 1 proti) bylo ustanovení o nepovinných domácích úkolech ze školního řádu
vypuštěno. Tím se tento bod nechává bez úpravy ve školním řádu a bude dopracován
pedagogickou radou.
Takto upravený školní řád byl schválen všemi hlasy (5PRO) a bude předložen pedagogické
radě.
2. Klubovna pro ZŠ
Stále platí požadavek školy na oplocení pozemku od komunikace ve Sportovní ulici. Řešením by bylo
oplocení s uzamykatelnou brankou – starosta objedná materiál, provedou pracovníci města. JaS
zaurguje položení lina do klubovny.
3. Projekty školy
Projekt na modernizaci dílen v ZŠ doplněnou o bezbariérovou úpravu WC a zakoupení schodolezu výsledek dotačního řízení bude znám nejdříve do konce roku 2020. Projektově včetně stavebního
povolení je akce připravena. Škole byla přiznána dotace v rámci tzv. Šablon IV, zároveň ředitelka
požádala o posun termínu k plnění projektů v rámci Šablon II na listopad 2020.
4. ZUŠ Allegro
ZUŠ je připravena zahájit provoz, v pondělí 31.8. v 15.00 proběhne tvořivé odpoledne s hudbou.
Škola má kapacitu 100 žáků a je naplněna, vyučovat se bude ve 2 oborech: populární zpěv a výtvarný
obor. Výuku budou zajišťovat 3 učitelky, navíc ještě bude vyučována hra na klavír a kytaru.
Detašované pracoviště má Allegro ještě v Nové Včelnici.

5.
Ředitelka připomněla obsah Výroční zprávy ZŠ za školní rok 2019/2020, který byl všem členům
rady předem zaslán e-mailem. Kromě výchovně vzdělávacího procesu a jeho zhodnocení obsahuje
zpráva ještě:
•
•
•
•
•
•

Aktuální stav personálního zajištění výuky
Počty žáků ve třídách, na gymnázia letos odchází 4 děti z 5.té třídy
Výchovně- preventivní opatření metodika prevence a výchovné poradkyně
Vzdělávání učitelů
Hospodaření školy
Úspěchy ve sportu např. celostátní kolo Olympijského víceboje dětí pod vedením
Luboše Nečedy

Hlasováním (5 PRO) byla Výroční zpráva ZŠ Strmilov schválena.
6. Informace ředitelky:
•
•

•
•
•

Do 1.třídy nastoupí 16 dětí, učit je bude Radka Bílá
Informace o průběhu karantény – pokyny MŠMT jsou nejednoznačné, často je nereálné
je splnit. Děti budou do školy chodit bez roušek, podezření na nemoc i na nachlazení
bude řešeno oddělením dítěte z kolektivu a výzvou rodičům k jeho vyzvednutí.
V případě alergické rýmy bude škola chtít potvrzení od lékaře. Podporováno ze strany
MŠMT bude distanční vzdělávání. Toto nastoupí, překročí-li nepřítomnost žáků 50% a
škola by se musela uzavřít.
Škola má nový web, adresa je https://www.skolastrmilov.cz/
FB profil školy spravuje a plní Mgr. Šárka Punčochářová s dětmi , škola má také
Instagram
Kroužky pro děti budou zahájeny od 1.10., poplatek je 100,-Kč/pololetí

Diskuse:
•
•
•
•
•
•
•

Funkční období školské rady končí tento rok. Na leden 2021 připraví škola volby zástupců
rodičů a učitelů.
Dětská skupina paní Štykarové v České Olešné má přihlášeno 12 dětí, posouvá se začátek
provozu na 1.10.2020
Ohledně dovážení dětí do ZŠ proběhla konzultace na IKOMu v J.Hradci, dne 2.9. pojede
starosta na JIKORD do Č.Budějovic, možnost zřízení nového spoje tam projedná
Uzávěrka Strmilovských novin je 15.9.2020
Z posilovny ve sportovní hale ZŠ se nově stala keramická dílna. Provozovat ji bude paní
Kudrnová, kurzy bude nabízet od 1.9. a to pro děti i dospělé.
Topení v družině a v kabinetě stále není zprovozněno, pan Nezdara práce odkládá, je potřeba
znovu topení připomenout – starosta mu zavolá
29.září bude ředitelské volno

Příští jednání rady bude v úterý 10.11.2020 od 14 hodin.
Zapsala: J.Sedláková, ověřil: L.Nečeda

