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ZÁPIS ZE ŠKOLSKÉ RADY ZE DNE 05.10.2020 

 

Místo konání: Základní škola Bítovská, ředitelna, od 16.00 hod 

Přítomní: I. Hejdová, M. Matějková, I. Vlková,  

Nepřítomni: J. Daniel /omluven/ , L. Michková /omluvena/ 

Hosté: M. Benešová, ředitelka školy 

 

• Nový člen ŠR se stal pan Černý – jedná se člena ze zástupce rodičů.  

• Volba nového předsedy ŠR – diskutovalo se nad novým předsedou ŠR. Nakonec novou 

předsedkyní byla zvolena paní Hejdová.  

• Schválení dodatku – Pravidla hodnocení výsledků ve vzdělávání –  

o S hledem na pandemii Covidu 19 se hlavně jednalo o 

hodnocení v rámci distanční výuky.   

o Bylo schváleno všemi přítomnými.  Pan Daniel schválil 

písemnou formou.  

• Schválení výroční zprávy  -   

o Velmi se diskutovalo na tato témata: 

▪ vzdělávání pedagogických pracovníků během roku 

2020.  

▪ nad problematikou související s rozšířením nemoci 

Cov -19 na území ČR a z toho vyplývajících změn 

v organizaci vzdělávání z důvodu uzavření škol.  

▪ Vybavení výpočetní a didaktickou technikou 

o Bylo schváleno všemi přítomnými. Pan Daniel schválil 

písemnou formou.  

• Schválení dodatku – Školního řádu -   

o Diskutovalo se hlavně na tato témata: 

▪  o dezinfekci, zvýšené hygieně a nošení roušek 

v rámci pandemie Covid 19.  

▪ distanční výuka - Bylo sděleno, že je škola připravena 

na jednotnou platformu Google Suit a a ostatní 

nástroje /Classroom, Meet, Disk/, které s touto 

platformou souvisejí.  

o Byla zmíněna novela Školského zákona vyhlášena pod 

349/2020 Sb. S účinností ode dne 25.08. stanovena pravidla 

pro vzdělávání distančním způsobem. 

o Bylo schváleno všemi přítomnými. Pan Daniel schválil 

písemnou formou.  

 

• Hodnocení ŘŠ zřizovateli –  V hodnocení byla kritéria  

o nadstandartní aktivitity mimo běžné činnosti školy / kroužky, 

mimoškolní činnosti…./ 

o  prezentace školy,  
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o významné výchovně vzdělávací aktivity /účast na 

olympiádách, organizování olympiád a soutěží mezi školami/  

o klima školy 

o Škola odvedla během pandemie Covid 19 a roku 2020 

vynikající práci. Několika žákům byla poskytnuta podpora 

pomocí zabezpečení počítače nebo připojení k internetu 

zdarma.  

o Hodnocení bylo schváleno všemi přítomnými. Pan Daniel 

schválil písemnou formou.  

 

Konec ŠR v 17:00 hod. 

 

Zapsala: I. Hejdová 

 

 

 


