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DNE: 31. 8,2021

PŘÍrOuru t : viz prezenční listina

Program:

1) projednání a schválení nové školské rady
2) projednánía schválení nového školního řádu, klasifikačního řádu a provozních řádů

3) informace k třídním schůzkám

4) seznámení s prostory školní družiny
5) Akce dobrých skutků

6) plavecký výcvik
ll ruzne

Ad 1) Na základě voleb byla stanovena školská rada ve složení - Mgr. Věra Morávková, Mgr. Eva

Kaňkovská, Monika Holečková, Zuzana Bolehovská, Jitka Veselková, Lenka Kotfaldová a Lucie

Paulusová - na jednáníbyla školská rada schválena.

Ad2) Přítomníbyli seznámeni paníředitelkou Mgr. Milb se zapracovanými změnami ve školním řádu.

Největší změny se týkají doplnění problematiky týkající se epidemiologické situace, distanční výuky,

nošení ochrany úst apod. Dále byla doplněna kapitola popisující mobilní telefony žáků, kdy je mj.

uvedeno, že při výuce jsou mobilnítelefony zakázány, avšak jsou vyjmenovány výjimky, kdy lze mobilní
telefon použít - např. po dohodě s pedagogem jako učební pomůcka atd. Nahrávání ve škole je

zakázáno. Nový školní řád bude zavěšen na internetových stránkách školy. Nově byl oddělen od

školního řádu řád klasifikační, který byl doplněn mj. o složku GDPR.

Nově byly také zpracovány provozní řády.

Školská rada schválila v plném zněníškolní řád, klasifikačnířád i provoznířády.

Ad 3) Během školního roku budou hromadné třídní schůzky, prvnítřídní schůzka je naplánována na

měsíc září, kde mj. bude za každou třídu zvolen jeden rodič do rodičovského sdružení. Rodiče o termínu
třídních schůzek již byli informováni e-mailem.

Ad 4) Paní ředitelka popsala záměr vzniku relaxační zóny a uvedla, že nově bude školní družina

v prostorách bývalé první třídy v podkroví. Celé vrchní patro bude sloužit družině a na chodbě
postupně vznikne relaxační zóna. Všechny třídy budou nyní na jednom patře.

Ad 5) l v letošním roce bude pokračovat,,Akce dobrých skutků" a to jednou měsíčně. Náměty ze stran
rodičů jsou vítány. Odsouhlaseno.

Ad 6) Plaveckývýcvik je naplánován na měsíc únor, podrobné informace budou rodičům včas sděleny.

Ad7|Zaznéla prosba zastupitelů obce o informování e-mailovou cestou o novinkách, akcích, které

škola připravuje, Dohodnuto, že budou informace o připravovaných akcích školy předávány i na e-mail
obce - obec@ horni redice.cz

Zapsala: Lucie Paulusová


