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Zápis z 5. zasedání Školské rady - korespondenční formou 

ze dne 13. 5. 2020 
 
Z plánu práce: 

- projednání rozpočtu a hospodaření školy 

- projednání koncepce rozvoje školy (vycházet z výroční zprávy) 

- tvorba vlastní výroční zprávy 

 

 

Program: 

1. Projednání rozpočtu a hospodaření školy 

2. Projednání koncepce rozvoje školy  

3. Informace k současné situaci 

4. Výroční zpráva 

 

Host: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy 

 

 

Ad1.  

Členové školské rady se seznámili s hospodařením školy za rok 2019 (Výroční zpráva o 

hospodaření za rok 2019) a s novým rozpočtem na rok 2020. 

Státní rozpočet – objem prostředků na rok 2020 je 17 911 000 Kč, z toho prostředky na 

mzdy cca 13 mil., prostředky na DVPP, učebnice i učební pomůcky jsou dostačující. 

Prostředky na provoz školy pro rok 2020 činí 2 300 000 Kč. 

 

Ad2.  

Proběhlé a plánované změny ve škole od září 2019: 

- z obecního rozpočtu: byly postaveny další prvky dětského hřiště pro starší žáky ve školní 

zahradě. 

- z rozpočtu školy:  

Nechali jsme nainstalovat čtečku čipů k bočnímu vchodu, takže se zvýší bezpečnost školy 

ale také komfort pro žáky, kteří navštěvují hudební školu. 

 

V rámci Šablon II jsme zakoupili kromě 30 tabletů také 10 notebooků a posílili wifi síť 

tak, aby se s nimi dalo pracovat v celé budově školy.  

 

- V letošním roce 2020 plánujeme:  

Máme podán projekt na přírodní učebnu, vytvářela ho Mgr. Petra Hašová. Zatím nemáme 

zprávu, zda dotaci dostaneme.  

Letos vynaložíme prostředky na dokoupení nových šatních skříněk. 

Budeme pokračovat ve výměně podlahových krytin. 

 

- Probíhaly aktivity projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 

Šablony pro MŠ a ZŠ II. - DVPP v rámci ICT, doučování, kluby zábavné logiky a 

deskových her, klub komunikace v cizím jazyce a badatelský klub. Ve školní družině 

probíhalo zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ŠD a dále šablony na využití ICT ve 

vzdělávání v ZŠ a ŠD. V MŠ pracuje školní asistent.  
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V rámci projektu měly proběhnout projektové dny.  

Tyto aktivity byly přerušeny uzavřením škol. 

 

- Nadále pokračuje dobrá spolupráce s Radou rodičů, která v lednu připravila Maškarní rej. 

Což byla opět velmi pěkná akce, kterou ocenila spousta rodičů. Děkujeme všem 

zapojeným rodičům a také obci za příspěvek na akce RR. 

 

Ad3. 

Od 11. 3. 2020 probíhá výuka distanční formou. Většina žáků komunikuje elektronicky, 

několika žákům jsou úkoly předávány jinak. Žákům byly nabídnuty notebooky a tablety 

k zapůjčení. Některé žáky se ale nedaří k plnění úkolů přimět. 

Od 11. 5. 2020 se škola otevřela pro žáky 9. ročníku. 13 žáků přichází 2x týdně na konzultace 

k přijímacím zkouškám.  

Od 25. 5. 2020 bude obnovena výuka na 1. stupni. Čekáme na přihlášky žáků. 

Neměnné skupiny max. 15 žáků budou umístěny ve větších třídách a budou mít pro sebe 

určené toalety a venkovní prostory tak, aby kontakt skupin byl omezen.  

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 vychází z 

dokumentu: 

Vyhláška č. 211/2020 Sb. Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém 

pololetí školního roku 2019/2020 

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:  

1. Podklady pro hodnocení získané do 10. března 2020. 

2. Podpůrně také podklady získané během vzdělávání na dálku. 

3. Podpůrně také podklady získané během účasti žáka ve škole - formou školních skupin. 

4. Podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 

2019/2020. 

 

Pravidla ve školním řádu a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků schválená 

školskou radou, která jsou v rozporu s předchozím odstavem nebo která neumožňují 

hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 podle předchozího odstavce se 

nepoužijí. 

Všem žákům bylo nabídnuto zapůjčení notebooků a tabletů pro distanční výuku.  

Všem žákům bylo nabídnuto předávání úkolů ve škole, poštou případně telefonicky.  

Všichni žáci měli možnost se do vzdálené výuky zapojit. 

 

Hodnocení za 2. pololetí 2019/2020 ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína  

Známkou dle čtyř předchozích pravidel.  

U žáků se SVP slovně dle čtyř předchozích pravidel, pokud mají platnou žádost o slovní 

hodnocení. 
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Ad4. 

Předsedkyně šk. rady vypracovala výroční zprávu a předložila ji členům ke schválení. 

 

Závěr: 

Školská rada projednala hospodaření školy v loňském roce a rozpočet školy na rok 2020, 

seznámila se s plánovanými změnami. 

Školská rada schválila svou výroční zprávu za rok 2019. 

 

 

V Šenově u Nového Jičína 13. 5. 2020   Mgr. Dagmar Lupačová 

         předseda 


