Obecní úřad Hrochův Týnec
Smetanova 25
538 62 Hrochův Týnec
Zápis z jednání
Školské rady při Základní škole Hrochův Týnec
konané dne 23.06.2022
Přítomni:

Přizvána:

Mgr. Pecinová Jana (zvolena pedagogickým sborem)
Mgr. Stoklasová Hana (zvolen zákonnými zástupci žáků ZŠ)
Lenka Němcová (zvolen zákonnými zástupci žáků ZŠ)
p. Pohorská (zástupce obce)-omluvena
Michal Beran (zástupce obce)
Mgr. Jolana Pulkrábková(zvolena pedagogickým sborem)-omluvena
Mgr. Macháčková Jiřina (ředitelka ZŠ)

Program:
1) Shrnutí školního roku-distanční výuky, příchod žáků z Ukrajiny
2) Přijímací řízení 9.tříd, zápis do 1. tříd
3) Opravy na prázdniny-oprava a přestavba školní jídelny
4) Změny v ŠVP
5) Ostatní, diskuze
6) Příští setkání
Zapisovatelkou byla Mgr. Pecinová Jana.
Předsedkyně školské rady přivítala členy školské rady.
Ad1) a 2)
Školská rada byla seznámena s výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku. Všichni žáci se
dostali na požadované školy.
Příští školní rok budou dvě první třídy.
Ve škole je 25 žáků z Ukrajiny, někteří žáci zůstávají do příštího školního roku-v letošním
roce žáci jsou hodnocení slovně.
Ad3)
Ředitelka školy seznámila členy školské rady s plánovanými opravami na prázdniny.
Malování některých tříd, opravy na nové budově-odpadává obložení ve třídách kolem
umyvadel
-na budově A se bude upravovat třída na třídu robotiky-nákup tabletůz, pomůcek ,nová tabule
- plánuje se z IROPU nová PC učebna a sní se bude venku budovat venkovní učebna.

Ad4)
Školská rada byla informovaná o úpravách v ŠVP, upravený dokument bude v srpnu zaslán
emailem k prostudování a následnému schválení. Rovněž bude zaslaná výroční zpráva
v elektronické podobě k prostudování.
Ad5) Ostatní
Ředitelka školy seznámila školskou radu s výsledky řešení parkování před budovou školy-od
září bude parkování omezeno pro školu do odpoledních hodin, jednosměrný provoz se
neschválil, vše se stále řeší-návrh zákazu otáčení je v řešení-obec se stále nevyjádřila.
Ředitelka školy seznámila školskou radu s personálními změnami na škole.
Vzhledem k tomu, že odchází předseda školské rady Mgr. Jana Pecinová a zástupce rodičů p.
Němcová od září nastupuje do školy jako pedagog, je nutné vypsat volby do školské rady.
Členové školské rady se dohodli, že volba proběhne v září 2022 .
Ze stran rodičů byl dotaz na situaci ve škole-odchod většího počtu učitelů.
Ředitelka školy pozvala zástupce školské rady na oslavy 70. výročí školy, které proběhne
1.9.2022.
Ad6)
Další schůzka bude v listopadu 2022 -po volbě nové školské rady a bude ji svolávat předitelka
Mgr. Jiřina Macháčková.

Hrochův Týnec dne 29.6.2022
Zapsala: Mgr. Pecinová Jana

