Jednání školské rady č. 2 ze dne 5. října 2021
Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova 933, 676 02 Moravské Budějovice

Přítomni: všichni členové ŠR
Hosté: ředitel školy František Dostál, Blanka Ryvolová
Začátek – 15:00 hod.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Přivítání
Schválení programu, případné doplnění bodů
Výroční zpráva - F. Dostál
Finanční plán na rok 2022 - F. Dostál
ŠVP a změny – B. Ryvolová
Diskuse
Ukončení

Průběh jednání:
1.

Přivítání přítomných.

2.

Schválení programu – nejdříve seznámení s ŠVP (nově bod 3), pak společně Výroční zpráva a Finanční plán
(body 3 a 4 sloučeny do nového bodu číslo 4). Ostatní body se posunují, celkem tedy 6 bodů.

3.

Změny v ŠVP (platnost od 1. září 2021) přednesla paní Blanka Ryvolová.
Navýšení na úkor ostatních předmětů (školu zásadním způsobem nepostihne, vše bylo připraveno
a zapsáno do ŠVP při zpracovávání změn).
Nově se zavádí kompetence s názvem Digitální kompetence.
Rozvržení na 1. st. se nemění (učilo se již v minulosti), na 2. st. se učily 2 hodiny, přidávají se další 2 z oblastí
Umění a kultura a Výchova k občanství.
Platnost nového ŠVP začala 1. září 2021.
Rada byla informována o výsledcích ankety k distančnímu vzdělávání a výsledcích přijímacích zkoušek.

4.

Výroční zprávu za školní rok 2020/2021 a Finanční plán na rok 2022 přednesl pan ředitel František Dostál.
Byly zodpovězeny dotazy vysvětlující kroužky v DDM, zpráva byla schválena jednomyslně všemi přítomnými.
Dále ředitel školy odpovídal na stav bazénu – seznámil s obsazeností podle dní, plave se od počátku října 2021,
krom povinné výměny vody z důvodu zachování hygienických norem (4 m 3) se někde ztrácí přibližně 5 m3
(z tělesa bazénu nebo z vedení od čerpadel – nikdo neví).
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Úklid zajišťuje externí firma.
Plavat budou pouze školní kolektivy dle uzavřených smluv, veřejnost a organizace města ne (zajištění hygieny).
Děti do bruslí – výuka již měla probíhat, ale bude až od konce listopadu do poloviny ledna 2022. Podle
řečeného rodiče nahlásili dostatek dětí, při komunikaci k potvrzení reagovalo ze 45 rodičů po první výzvě 5, na
zbytek se muselo čekat a připomínat potřebu reagovat (vše řešeno přes informační systém Edookit).
Je přihlášeno prozatím cca 22 dětí.
Dotaz na zajištění možnosti půjčení výpočetní techniky v době distanční výuky – byla zakoupena nová sluchátka
a mikrofony, zapůjčeno bylo přibližně 10 kusů notebooků.
5.

Diskuse se týkala ŠVP. Po sepsání zápisu bude k připomínkování zaslán všem členům, poté bude doplněn,
schválen a obě strany zaslány ke zveřejnění.

6.

Ukončení - 16:05 hod.

Moravské Budějovice, 5. října 2021

