Pořadové číslo 1/2020

15. 10. 2020
Zápis ze zasedání Školské rady
Zasedání proběhlo on line společně se zástupci tříd

Přítomni: Ing. Jiří Křivánek, Mgr. Ivana Jelínková, Mgr. Hana Neumanová, Mgr. Hana Freibergová
Hosté:

Mgr. Ivo Zálešák

Omluveni: Petr Štědroňský
• Školská rada schválila Výroční zprávu za školní rok 2019/2020, vzala na vědomí Roční plán

na školní rok 2020/2021

• Školská rada schválila doplnění školního řádu, který zavádí do škol distanční výuku

Projednávané záležitosti
1. Důležité dokumenty školy – Školní vzdělávací program 13. verze, Školní řád, Pravidla hodnocení žáků,
výroční zpráva za školní rok 2019/2020, plán na školní rok 2020/2021. Vše zveřejněno na webových
stránkách školy www.zsmasarova.cz . V písemné podobě u ředitele a na vrátnici školy. Významná změna
ve školním řádu – zveřejněná jako doplněk školního řádu. Týká se zavedení distanční výuky. Zveřejněno
na webových stránkách školy.
2. Společenský večer se (pokud budou příznivé epidemiologické podmínky) uskuteční 5.3. 2021 v
Dělňáku v Líšni. SR poskytne opět tři ceny do tomboly, rodiče byli požádáni o přispění do tomboly.
Distribuce vstupenek přes kancelář školy. Hudba stejná jako vloni.
3. Projekty v tomto školním roce
Prevence školního neúspěchu – doučovatelé, podpora parlamentu, podpora kariérového poradenství
Rodiče vítáni
Obědy pro žáky ze sociálně znevýhodněných rodin
Ovoce a mléko do škol
Podnikavost k udržení rozvoje
Poly Gram – podpora polytechnického vzdělávání
4. Spolupráce školy s dalšími institucemi
PF Brno na dalším doučování žáků
Mensa – Klub nadaných dětí
Atletika pro děti do škol
Ak Olymp – atletický oddíl
Rytmik
FSS MU – podpora nadaných žáků
5. Informace o příměstských táborech, která škola pořádala o prázdninách. Uskutečnily se sportovní
tábory a jeden týden včelařský tábor.
6. Informace o výsledcích Kalibra – výsledku budou součástí výroční zprávy a také samostatně na www
školy. Naše vlastní evaluace na konci loňského školního roku se kvůli hygienickým opatřením nekonala.
7. V dubnu bude uspořádána anketa rodičů zaměřená na spokojenost se školou.
8. Ředitel bude vyhlašovat 16.11.2020 ředitelské volno. Pokud nebudou v té době školy ještě uzavřeny.
9. Na škole měla začít pracovat rodilá mluvčí z USA. Zatím se nedaří, aby se dopravila do Evropy.
10. Byly projednány materiály

Doplněk školního řádu k distančnímu vzdělávání
Roční plán 2020 - 21
Výroční zpráva za rok 2019 - 20

11. Plánují se lyžařské kurzy 4. +5. ročníků a II. stupně. Zatím se neplánují školy v přírodě.

12. Informace o opatřeních ve vyučování
Budou se pořádat pouze školní kola soutěží na škole
Pokud se žáci budou účastnit akcí mimo školu, nevyjíždí se MHD, pouze našimi autobusy
Úspěšně se na podzim uskutečnily 2 školy v přírodě a 4 adaptační kurzy 6. ročníků
Kroužky CVČ se rozběhly a zase zastavily

13. Informace k zavedení distančního vzdělávání
Zveřejněny obecné zásady
Hlavními předměty jsou ČJ, Mat, AJ
Byly vytvořeny kamerky online výuky v edookitu
Děti by neměly strávit mnoho času u počítače (3 hodiny online denně), vyučující by se měl s dětmi setkat,
zodpovědět dotazy, vysvětlit látku, zadat úkoly, být dětem k dispozici
Distanční výuka je povinná, povinností rodičů je omlouvat žáky do 3dnů
Materiály pro žáky, kteří se nemohou připojit, budou na vrátnici školy denně od 9 – 14 hodin, ve středu
do 16 hodin
Hodnocení – nemělo by se známkovat to, co dělají doma – všichni nemají stejné podmínky pro práci
Důležitá je komunikace, spolupráce mezi rodiči a školou
Tablety ve škole – zájem o zapůjčení pro distanční výuku ze strany rodičů převyšuje možnosti školy,
nebude možné splnit všechny požadavky
Jídelna – bude využíván boční vchod školy pro převzetí obědu, kdo nebude chodit, je nutné si
individuálně obědy odhlásit, pokud žáci nebudou chodit
Byl zveřejněn seznam škol, které budou otevřeny pro děti zdravotníků, hasičů, policistů, všichni rodiče jej
obdrželi prostřednictvím edoo
Co dělat v případě překrývání hodin u sourozenců – doporučeno střídat se

14. Končí období školské rady, od roku 2021 bude nově zvolená, volby proběhnou v listopadu.
Připomínky, podněty rodičů, diskuse
Možnost platby přes edookit – zvažujeme možnost využití od lrdna
Lavičky, keře – součást projektu Bezbariérovosti, chybějící koše se řeší s obcí
Zástupci tříd souhlasili se zveřejněním svých mailových adres pro potřeby komunikace mezi členy
rozšířeného výboru SR.

Příští setkání proběhne 12. 1. 2021 společně se školskou radou. V případě nepříznivé epidemiologické
situace opět on line.
Zapsala Hana Neumanová

