Školská rada při Základní škole Ch. G. Masarykové v Lánech

Zápis z 38. zasedání Školské rady ze dne 17.června 2021
Přítomni:

Iveta Vrabcová, ředitelka školy
Dagmar Krátká
Andrea Mariašová
Marta Matějková
Antonín Bauer
Josef Drastil
Petr Chalupa
Marie Lagová (z důvodu předání agendy)

Omluveni:

Kateřina Dvořáková, Ivana Píšová, Karel Pleiner

Program:
1. změny ve složení Školské rady na základě výsledků voleb do Školské rady z řad
zákonných zástupců (rodičů)
2. volba předsedy a místopředsedy Školské rady
3. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2020
4. seznámení s uskutečněnou školní inspekcí distanční výuky a s jejími závěry
5. diskuse

1.
Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy písemnou informací 23.10. 2020 pro původní termín
26.11.2020. Z důvodu vyhlášení mimořádných opatření byly volby odloženy (oznámeno
23.11.2020). Členům Školské rady bylo prodlouženo funkční období (oznámeno 23.3.2021).
Nový termín voleb byl vyhlášen 12.5.2021, návrhy na kandidáty byly přijímány do 23.5.2021,
zákonní zástupci obdrželi hlasovací lístky s informací o termínu a místu konání voleb ve
dnech 1. – 4.6.2021.
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Termín odevzdání hlasovacích lístků byl stanoven na pracovní dny 7. – 11.6.2021 od 7:00 do
8:00. Ve dnech 7. – 11.6.2021 se konaly řádné volby do školské rady z řad zákonných
zástupců žáků. Volební urna byla v tyto dny v uvedeném časovém rozpětí umístěna před
budovou školy, kde členové volební komise poskytovali volební lístky a informace o
správném způsobu hlasování.
Do Školské rady byli za zákonné zástupce žáků ve volbách zvoleni tito noví členové:
- Bauer Antonín
- Drastil Josef
- Chalupa Petr

2.
V hlasování členů Školské rady byl předsedou Školské rady zvolen Josef Drastil.
Místopředsedkyní Školské rady byla zvolena Kateřina Dvořáková.

3.
Ředitelka školy prezentovala Výroční zprávu o hospodaření školy v roce 2020 a odpovídala
na dotazy členů Školské rady. Školská rada tuto zprávu následně schválila.

4.
Ředitelka školy seznámila členy Školské rady s průběhem a závěry školní inspekce, která se
zabývala kontrolou rozsahu, formy, obsahu i kvality distanční výuky žáků naší školy v období
platných mimořádných opatření. Inspektoři se účastnili on-line vybraných vyučovacích hodin
distanční výuky v různých předmětech. Celkově naše škola získala velmi kladné závěrečné
hodnocení.
Členové Školské rady z řad zákonných zástupců (rodičů) i z řad zástupců zřizovatele
poděkovali přítomným členům učitelského sboru za obětavou a náročnou práci celého sboru
v období distanční výuky.

5.
V rámci diskuse se členové Školské rady mimo jiné zabývali aktuálními problémy s hnízděním
ptactva na venkovní fasádě obou školských budov. K tomuto tématu se po zjištění
relevantních odborných informací vrátíme na příštím zasedání Školské rady.

V Lánech dne 17.června 2021

Zapsal: Josef Drastil
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