
Zápis z jeďnéní Školské rady 30. 8.2021 přiZáklaclníškole a rllaieř,ské škole Osová Bítýška

1. Volba předsedy školské rady
2. Aktuální informace ze základní školv
3. Škohi vzdělávaciprogram a jeho ,rÁl"dné uskutečňování
+. Škotni řád (rozvrh...)
5. Informace o činnosti školské rady obecně

Přítomní:

za obec Osová Bí|ýška:

Ing. Petra Jašová, Pavel Mašek

za zákonné zástupce žáků při ZŠ Osová Bí{ýška:

Alerra Drlíčková, Magda Buršíková

za učitele při ZŠ Osová Bífýška:

Mgr. Marcela Hořínková, Mgr. Jiří Ceral

Ad 1) Předsedkyní školské rady zvolena jednornyslně: Mgr. Marcela Hoř,ínková

Ad 2) Aktuální informace ze základní školy (zápis. výhled počtu žáků)

V prvrrí třídě bude ve školním roce 202712022 dvacet tři žáků

Výhled v počtu žáků na dva roky - odhad počtu žáků bude podobný jako nyní (případně mírně se
zvýší).

Informace o situaci ve škole vyvolané opatřeními proti Coronaviru

Ad 3) Školrrí vzděIávaci progťam 1švr; a jeho následné uskutečňování.
Veškeré znrěny v učivu (neprobrané učivo), vyučující zaptacuji do plánů vyšších ročníkťr, Školni
vzdělávací program se kvůli některým neodučeným tématům nemusel rněnit.

Ad 4)
Rozvrh - začátek a konec vyučování - přizpůsoben mj. i vzhledem k masivnímu počtu dojíždějících
žáků,' Pro žáky devátého roěníku jsou připraveny Šablony - doučováni žáků
Tř,ídrrí schůzky - v řešení je varianta online.
Nový školrrí řád ťrčinný od 1. 9. 202I (hlavni změna omlouvání žáků).

Ad 5) Informace o čirrrrosti školské rady obecně



§ 168

( l) Školská rada

a) vyjadřLrje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvalLrje výroční zprávut o činnosti školy,
c) schvalLrje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdě|ávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednávánávrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánťrm vykonávajícím státní správu ve školství a
dalším orgánťtm státní správy,
j) podává návrlr na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

(2) Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k infonnacím o škole, zejména k dokurnentaci školy.
Infonnace chráněné podle zvláštních právních předpisůI7) poskytne ředitel školy školské radě potrze za podmínek
stanovených těrnito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupr-r k
informacím tím není dotčeno.

(3) O schválení dokumentťr uvedených v odstavci 1 písm. b) až d) rozhodne školská rada do l měsíce od jejich
předložení ředitelem školy. Pokud školská radatento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k
novérnu projednání do l rněsíce. Opakovaného projednání se ťrčastní zřizovatel, Není-li dokument sclrválen ani při
opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokurnenty uvedené v odstavci l písm. b) až d) do l
měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbyíečného odkladu zíizovatel.

Usnesení:
Školská rada zvolila za předsedkyni školské rady Mgr. Marcelu Hořínkovou
školská rada schválila Školni rád
Školská rada bere na vědomí body 2 až 5

ru:?
/a,á/n


