Zápis z jednání Školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Rudolfov
ze dne 9. června 2020
Místo konání: ZŠ Rudolfov
Přítomni:

Mgr. Ivo Schuster – ředitel ZŠ a MŠ Rudolfov
Mgr. Jana Vašková, Mgr. Jakub Hřivnáč – pedagogičtí pracovníci
PaedDr. Ondřej Švejda – zástupce zřizovatele
Ing. Martina Kadounová, Mgr. Martina Vavříková – zástupce nezletilých žáků

Omluven:

Mgr. František Chrastina – zástupce zřizovatele

Program jednání:
1. Zahájení
2. Projednání „Rozboru hospodaření za rok 2019“
3. Zhodnocení školního roku 2019/20
4. Zabezpečení školního roku 2020/2021
5. Plánované opravy v ZŠ a MŠ, čerpání z investičního fondu
6. Různé

Zápis z jednání
1. Zahájení
V 15:40 hodin zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Jana Vašková jednání školské rady a seznámila
členy školské rady se zabezpečením dezinfekce, papírových ubrousků a všech doplňků ve všech
třídách v souvislosti s dodržováním hygienických pravidel z důvodu rozšíření onemocnění Covid-19.
2. Projednání „Rozboru hospodaření za rok 2019“
Rozbor hospodaření schválen školskou radou bez připomínek.
3. Zhodnocení školního roku 2019/20
První pololetí školního roku bylo zakončeno bez problémů. O jarních prázdninách proběhla oprava
dvou tříd na 2. stupni a jednoho kabinetu – vymalování, výměna linolea a dlaždiček. S nástupem
nouzového stavu v souvislosti s Covid-19 učitelé zadávali domácí práce dětem přes webové stránky
školy, ale prodlužováním nouzového stavu škola zavedla software Microsoft Office 365 pro online
výuku pro žáky 2. stupně. Tento program je pro školy zdarma, byly do něj přesunuty všechny stávající
emailové adresy učitelů a škola tím ušetřila za IT služby. Do budoucna ředitel školy plánuje rozšířit
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Office 365 i pro 5. třídy. Zavedení Microsoft Office 365 bylo trochu opožděno z důvodu zápisu do
1. tříd, který též probíhal za omezení stanovených nouzovým stavem. Online výuka si vyžádala nákup
4 nových notebooků a tabletů s perem, též prověřila internetové připojení školy a následkem byla
výměna routeru. Zápis do 1. tříd proběhl bez problémů, bylo přijato 64 dětí, které budou rozděleny
do tří tříd. Stávající 1. třídy budou spojeny v novém školním roce 2020/21 do dvou tříd, kdy bude
rozdělena 1.C do zbývajících dvou tříd. Toto rozhodnutí vzbudilo vlnu rodičovské nevole, ale všichni
rodiče byli na toto spojení upozorněni již na počátku školního roku 2019/2020, kdy jejich děti
nastoupily do školy.
4. Zabezpečení školního roku 2020/2021
Nově přechází asistentka pedagoga žáka z 9. třídy Edita Schusterová na pozici druhé ekonomky školy.
Na její místo bude přijata nová asistentka pedagoga. Bude přijata nová paní učitelka na výuku AJ a
NJ. Personálně je školní rok 2020/2021 zabezpečen.
5. Plánované opravy v ZŠ a MŠ, čerpání z investičního fondu
Plánování oprav bylo ovlivněno nouzovým stavem a zatím nejsou naplánovány žádné stavební
úpravy. V plánu je nákup nových stolních počítačů v učebnách na 1. stupni.
6. Různé
Zástupci nezletilých žáků pochválili učitele za zvládnutí školní přípravy v době nouzového stavu a
především online výuku učitelů češtiny a matematiky. Ředitel školy plánuje pro budoucí prvňáčky
den otevřených dveří 1. července 2020 za účasti paní učitelek, ale záleží na rozvolňování opatření
s Covid-19.

Jednání bylo ukončeno v 16:50 hodin.
Zapsala: Ing. Martina Kadounová
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