Zápis z jednání Školské rady
při Základní škole a Mateřské škole Rudolfov
ze dne 8. prosince 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. Investice, opravy a rekonstrukce školy v červenci až listopadu 2020, čerpání z
investičního fondu
3. Organizace školního roku 2020/2021, distanční výuka
4. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudolfov za šk. r. 2019/2020
5. Projednání a schválení úprav ŠVP (Dodatek č. 7)
6. Projednání a schválení změn ve Školním řádu ZŠ a MŠ Rudolfov
7. Různé

Zápis z jednání

1. Zahájení
V 15:35 hodin zahájila předsedkyně školské rady Mgr. Jana Vašková jednání školské rady. PaedDr.
Ondřej Švejda omluvil Mgr. Františka Chrastinu.
2. Investice, opravy a rekonstrukce školy v červenci až listopadu, čerpání z investičního
fondu
V prvním červencovém týdnu byla zahájena rekonstrukce nad jídelnou, kde vzniknou 4 třídy, větší
kabinet a sociální zařízení. Po počátečních problémech sladění školní výuky a hlučných prací a
následném vyplavení spodních tříd, byl vyhlášen nouzový stav z důvodu epidemiologických opatření
a dětem byla nařízena distanční výuka, stavební práce mohly pokračovat bez omezení. K dnešnímu
dni je hotová fasáda, čeká se jen na barvu, uvnitř je hrubá stavba. Celá rekonstrukce bude stát 24 mil,
z toho 20 mil je dotace a 4 mil budou hrazeny městem Rudolfov jako zřizovatelem školy. Předpoklad
dokončení celé stavby je v březnu/dubnu 2021. Třídy by měly být připraveny pro děti na školní rok
2021/2022. S tím je spojené i navýšení kapacity školy, o které lze požádat, až bude nástavba
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dokončena a zkolaudována. Navýšením kapacity školy vznikne potřeba nové šatny, která bude
realizována ze stávající třídy ve zvýšeném přízemí. Počítačová učebna byla dočasně přesunuta do
budovy školky a stávající třída je využívána jako kmenová třída.
3. Organizace školního roku 2020/2021, distanční výuka
Od poloviny října opět byla nařízena distanční výuka, která automaticky začala probíhat
prostřednictvím platformy Teams pro všechny děti na 2. stupni, 1. stupeň zpočátku měl zadávání
úkolů pouze přes internetové stránky školy. Vydáním nařízení ředitele školy od 2. 11. 2020 byla online
výuka rozšířena i na 1. stupni v rozsahu min. 2 hod denně plus 2 hod cizího jazyka týdně pro 3., 4. a
5. ročníky, ale stále pokračovalo zadávání domácích úkolů na internetových stránkách školy pro děti,
které se nemohou zúčastnit online hodin. V rámci dotačního programu na vybavení škol notebooky
byly vyměněny některé starší typy za novější a tyto staré je možné zapůjčit dětem. Lyžařský výcvik je
zatím zarezervován, rozhodnutí o zrušení nebo potvrzení rezervace proběhne do konce kalendářního
roku.
4. Projednání a schválení Výroční zprávy ZŠ a MŠ Rudolfov za šk. rok 2019/2020
Výroční zpráva byla schválena přítomnými členy bez připomínek.
5. Projednání a schválení úprav ŠVP (Dodatek č. 7)
Úpravy v ŠVP navrhly učitelky AJ a NJ v návaznosti na nové učebnice. Dodatek č. 7 byl schválen
přítomnými členy bez připomínek.
6. Projednání a schválení změn ve Školním řádu ZŠ a MŠ Rudolfov
Ve školním řádu je rozšířen zákaz používání mobilního telefonu i na jídelnu, hřiště a tělocvičnu, je
zakázáno pořizovat obrazové i zvukové záznamy ve škole, žák je povinen nosit do školy učebnice a
pomůcky a podrobněji je specifikováno omlouvání žáků z výuky. Ke školnímu řádu byla připojena
příloha č. 2, která komplexně řeší distanční výuku. Všechny změny byly schváleny přítomnými členy
školské rady bez připomínek.
7. Různé
Zástupce nezletilých žáků se dotazovali na online žákovskou knížku. Zástupkyně ředitele informovala
školskou radu, že od začátku školního roku všichni učitelé využívají funkci Třídní kniha v programu
Bakalář a další funkcí je právě Žákovská knížka, která bude zpřístupněna rodičům a dětem od druhého
pololetí školní roku 2020/2021 z důvodu distanční výuky a malého přehledu rodičů o známkách dětí.

Jednání bylo ukončeno v 17:30 hodin.
Zapsala: Ing. Martina Kadounová
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