
                   Zápis   ze   zasedání   Školské   rady   ZŠ   Hudcova   35,   Brno-Medlánky     

                                             ze   dne   31.   8.   2020   

  

Přítomni:   Mgr.   Ivo   Šmarda     

MUDr.   Pavla   Grycová     

Mgr.   Kateřina   Bukovjanová   

Ing.   Mgr.   Antonín   Všetička     

Mgr.   Pavla   Buličková   -   Procházková   

Mgr.   Jaroslav   Tesař   

Hosté:   Mgr.   Jakub   Cimala   –   ředitel   ZŠ   Hudcova   

  

Program   :   

  

1. Zahájení   

2. Schválení   programu   

3. Projednání   a   schválení   organizačních   řádů   školy   na   školní   rok   2020/2021   

4. Projednání   a   schválení   vnitřního   řádu   ŠD   na   školní   rok   2020/2021   

5. Projednání   dodatku   č.   11   k   ŠVP   Otevřená   škola   

6. Zhodnocení   školního   roku   2019/2020   

7. Plán   organizace   školního   roku   a   akcí   školy   na   rok   2020/2021   

8. Změny   v počtech   žáků   a   tříd   

9. Příprava   voleb   do   Školské   rady     

10. Různé     

11. Diskuse   

12. Závěr   

Průběh   jednání:   
  

1. Zasedání   školské   rady   bylo   zahájeno   v 17:30   hod.   
  

2. Program   zasedání   byl   jednomyslně   schválen.   
  



3. ŠR   byla   seznámena   s   organizačními   řády   školy   pro   rok   2020/2021   se   zapracovanými    změnami   
podle   novely   školského   zákona   a   s úpravami,   které   se   týkají   školních   akcí   a   podmínkami   pro   
konání   komisionálních   zkoušek.   Školská   rada   školní   řád   schvaluje   počtem    hlasů   6   –   0   –   0     

  
4. Vnitřní   řád   školní   družiny   pro   rok   2020/2021   Školská   rada   schvaluje   počtem   hlasů   6   –   0   –   0   

  

5. Školská   rada   se   seznámila   s Dodatkem   č.   11   k   ŠVP   Otevřená   škola,   novými   předměty,   
posílením   hodinových   dotací   některých   předmětů   a   se   zapracováním   Dodatků   k   ŠVP   č.   5   –   11   
do   aktuálního   dokumentu   ŠVP   Otevřená   škola   se   zapracovanými   změnami   v roce   2020.   

  

6. Zhodnocení   školního   roku   2019/20   –   školní   rok   neproběhl   v plném   rozsahu,   období   březen   –   
červen   ovlivnila   nouzová   opatření   v souvislosti   s koronavirem.   Pochvalu   zaslouží   učitelé   za   
distanční   výuku   i   zvládnutí   kombinace   prezenční   a   distanční   výuky   na   konci   školního   roku.   
Ředitel   školy   informoval   o   zapojení   školy   do   projektů,   změně   poskytovatele   elektronické   ŽK.   

  

7. Školská   rada   byla   seznámena   plánovanou   organizací   školního   roku   2020/2021,   plánovanými   
termíny   ředitelského   volna   a   opatřeními   pro   uskutečňování   školích   akcí   v souvislosti   
s koronavirem.   

  
8. Opět   dochází   k navýšení   počtu   žáků   a   tříd   na   škol   –   do   budoucna   už   bude   velmi   obtížné   tyto   

počty   navyšovat,   protož   už   nyní   chybí   učebny   na   dělené   hodiny   a   kabinety   pro   učitele.   
  

9. V listopadu   bude   škola   organizovat   volby   do   školské   rady   na   volební   období   2020   –   2023.   
Stávající   členové   ŠR   byli   požádáni   o   výpomoc   při   volbách   zástupců   rodičů   žáků   školy.   
S ohledem   na   koronavirus   bude   zvažována   možnost   distanční   (elektronické)   volby   

  
10. Různé:   

  

- Možnosti   systému   EŽK   Edookit,   důvodu   změny,   zkušenosti   s používáním   Edookit   

  
11. Po   diskusi   bylo   jednání   Školské   rady   ukončeno   v 19:10   

  
Další   řádné   zasedání   školské   rady   je   plánováno   na   čtvrtek   17.9.   2020   v 16:30   hodin   v   ředitelně   
školy   

  
  

V Brně   dne   31.   8.   2020   Zapsal:    Mgr.   Ivo   Šmarda   

  předseda   školské   rady   

  
  

  


