
Zápis ze školské rady č. 1_2020/2021 
ZŠ a ZUŠ Zliv 

 

 

Ze dne: 13. 10. 2020 

 

Zúčastnění: p. Režný, pí Dušková, pí Bráchová, pí Hrdinová, pí Burcevová, pí 

Skoblíková 

Nepřítomen, omluven: p. Šmíd  

 

Výroční zpráva 

 Projednání výroční zprávy.  

 Školská rada schválila výroční zprávu. 

 

Školní řád 

 Projednání školního řádu.  

 Školská rada schválila školní řád. 

 

 

Volby do příští školské rady 

 Tímto rokem končí stávající školská rada.  

 Proběhlo jednání, jakým způsobem budou provedeny nové volby. 

 Školská rada se shodla, že nejvhodnější způsobu bude přes systém Edookit, 

který je přístupný všem rodičům. Zájemci o členství se přihlásí a vyplní 

jednoduchý dotazník. Na základě přihlášených zájemců se uskuteční další 

výběrové kolo, opět přes Edookit, kde budou moci rodiče sami zvolit členy 

školské rady. 

 Termín: listopad–prosinec 

 

Distanční výuka 

 Debata o funkčnosti a případných problémech, které nastaly se systémem 

distanční výuky. Důležitá komunikace mezi učitelem, žákem a rodiči v případě 

nefunkčnosti či vzniklých potížích. 

 

Lyžařský výcvik, plavání, akce 

 Vzhledem k doporučení Ministerstva zdravotnictví a současné situaci se škola 

rozhodla zrušit veškeré akce do odvolání.  

 Vysvětlení: pro lyžařský výcvik se musí odevzdat 50 % nevratná záloha na 

ubytování a v této době není jasné, zda by se výcvik vůbec mohl konat.  

 

Školní jídelna  

 V době nouzového stavu školní jídelna stále funguje. Z důvodu šetření 

finančních prostředků, ale i nevybraných uvařených obědů, byli všichni žáci 

jednorázově odhlášeni a rodiče byli upozornění přes Edookit, že zájemce o 

školní stravování po dobu zavření školy mohou své děti na oběd přihlásit. 

 

 



Zapsala: Marika Skoblíková 

 

Informace MŠMT vydaná dne 29. 10. 2020 vztahující se k prodloužení 

funkčního období školských rad 

 

Dne 29. 10. 2020 vydal ministr školství, mládeže a tělovýchovy dopis, kterým MŠMT 

prodlužuje délku funkční období členů školských rad. 

V této souvislosti proběhnou tedy nové volby do školské rady až v roce 2021. 

 


